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ISZ AMERIKOS!
NEPASISEKE

STEBUKLAS
PROTESTONU PASTORIS 

GAVOSI IN KALĖJIMĄ 
UŽ APGAUDINEJIMA.

Los Angeles, Calif. — Rev. 
Arthur B. Arnold, kuris nese
nai Californijoje buvo paskel
bęs dideli “stebuklą,” 
dien sėdi jau kalėjimo už 
gaudinejima religiniu organi

ni ai p tamsiu žmonių

Angelas, Calif. —

dideli stebuklą, szian- 
ap-

(Californijoj)

Arnoldui regeji- 
stcbuklas. ’ ’ 

Arnol-
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S U R A D O SAVO NED0RAS SŪNŪS ISZŽUDE

PACZIA
JESZKOJO JOSIOS PER 14 
METU, BUVO APSIVEDĘS 

DABAR PERSISKIRS.
)

Pjoj, ana

apsipaeziavo.

Novickas turėjo
J 

Vladivos- 
su žeist as

DŲ-KART SANV AITINIS LAIKRASZTIS ° S AULE”
ISZEINA KAS JJTARNINKA IR PETNYCZIA.,

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto |3.00 
Ęuropoje ir Kanadoj^ |4.00 ant viso meto.

I

MAHANOY CITY, PA. !

W. n. BOCZKOWNKI, Prca. A Mg, 
F. W. lIOCZKOnSKI, Kdltor. 40 METAS

zaciju ir 
nrnlkinima.

Pastoris Arnold turėjo Hun
tington Parke 
bažnyczia ir apie penki meta:
atgal pasisako apjakos. Nuo to 
laiko jis dėjosi vis neregiu. 
Bet davatka Airnee AJcPher- 
son pradėjo karsztai melstis ir 
praszyti Dievo, kad sugražin
tu “tėveliui
ma. Ir atsibuvo 
Viena nedeldieni kun. 
das pranesze susirinkusiems 
savo parapijonams, kad jis jau 
galis juos matyti. Per“ ” 
McPherson maldas Dievas ati
daręs jam akis.

Apskelbęs szita “stebuklą” 
Arnold tuojaus leidosi pinigu 
rinkti “ant Dievo garbes, 
tamsus žmones gausiai aukavo. 
Davatkos 
viena per kita, kad tik 
-.U’UgC I i n i j i ųkr^' is? ’ sr. 
itin” induti.

sesers

szi la 4 4

> I Ir

peszdamos grūdosi 
gavus 

oivo “

• Chicago. —Jeszkojas beveik 
po visa svietą per 14 pietų, Pet
ras N. Novickas, buvusis ma
joras cariszkoje ari 
diena surado savo diegusia pa
ežiu Barbora, gyvenapezia. Chi- 
cagoje, manydamas kad ji ji li
kos nžmuszta per bolszevikus 
laike revoliucijos 1917 mete ir 
Novidkas vela
Da'bar užvedu teismą a-u t persi
skyrimo nuo sliVo antros pa- 
czios Zenaidos PaVlovnos, ku
ria vedu 1922 meto Konstanti- 
nopoliuje.

Laike kare>
stoti in kariumone .1912 'melo 
apleido szciinynelia 
toko, būdamas sužeistas ant 
Rytinio frunto, likos nuvežtas 
in ligonbuti kada Raudonoji 
armija paėmė Moskva.

Pabūgęs isz nelaisvos sugry- 
7.0 namo, bet szeimynos jau ne
surado. J(‘szkojo .Japonijoj, Ki
nuose ir ant g 
Konstantinopoliu, kur dagirdo 
buk jojo pati 
nužudinti. Po 
vo su Zenaida ir iszkeliavo in 
Amerika 1923 mėto. Gyvenda
mas New Yorke sumano apgav
int i laikrasztyje pajeszkojima

galo pribuvo in

ir vaikai likos 
tam apsipaezia-

an-
s
dingusios savo moteres ir pasi-
taiku, kaTYhiktU', Barbora Koi-

Ir taip tęsęsi node klieni s pas
kui nedeldieni. Tikintieji tam
suoliai pradėjo plaukti net isz 
kitu miestu. Kunigas apsiskel- 

‘kipasztalu.” 
insrkiszo policija

Rev.

be tiesog
Bet 

bizni sugadino, 
buvo aresztuotas už 
liejimą ir demoral i žavima žmo-

nėr, Chicago, patmnino pajesz- 
kojirna, susirasze su tėvu, kuri 
taipgi laike už 
dabar užganadinti 
antros pa ežios.

mirusi ir visi 
iszskiriant

Ir 
A mold 

apgaudi-

niu. Sziomis dienomis Los Ajm
gėlos mieste buvo jo teismas, ir 
teisėjas Walton Wood nuteisė 
ji kalėjimai! nuo 1 iki 5 metu.

nm
New York. - 

a preiszke buk

PRIRAKINO SAVO MYLIMA 
PRIE LOVOS.

Gaspadine na- 
pa Ii ei ja i,

William Miles, 45 metu, būda
mas labai užvydus savo 19 me- 

sužiedotiniai 
ir rūpindamasis kad nesutau
pys užtektinai pinigu ant su
tvėrimo savo lizdelio ir gali 
jam jojo mylima iszvogti, todėl 
nuo trijų sanvaieziu laike savo 
mylima Įiriknnslyta prie lovos 
kambaiyje, kuri paraudavojo 
del savo pauksztytes.

Gaspadine paszan’ke
je, o kada toji atėjo ir norėjo 
jaja paliuosuoti, Ona Newland 
iszvaro visus ’kalbėdama, buk 
jaunikiui galima daryti su sa
vo sužiedotine kas jam pa tin
ka. Ta vakara Willimukas tu- 

apsipaeziuot su savo 
szviesplauke Onute, kuri sau

tu -szviesplaukiai

pa Ii ei

su 
kuri 

nieko nedaro isz nelaisvos.

■ re jo

p\ę

Pagal 
tai

NNSYLVANIJOJE MIRĖ 
111,252 ŽMONIŲ.

Harrisburg, Pa. 
sveikatos departamentu,
Pennsylvanijoj 1928 mele mirė 
111,252 ypatų. Amerike isz 
108,327,0(X) gyventoju iszmire 
1,236,949 ypatų arba po 11 ant 
kožno tukstanezio gyventoju.

23,000 MILIJONIERIŲ
DAUGIAU AMERIKE.

Chicago. — Moto 1914 Ame
rike turėjome tiktai 7,000 mi

ll no tojo laiko,lijonieriu, ir 
lyg sziam metui jujn priviso
net 23,000 daugiau arba isz vi
so yru 40,000, pagal daneszima 
banku dęl valdžias rapartu.

Dieno

O

ANT GARBES MOTINOS 
DIEVO SZOKO NUO 

BOKSZTO.
Mexico City, Mex.

1 Szvontu Aniuolu, in bažny- 
czia po tuom paežiu vardu su
sirinko daugybe žmonių. Kada 
varpai paliovė skambinti, za
kristijonas atsistojas lange pa- 
szauke in mvnia žmonių:

Garbinu Panele isz Guada-
lupos, patrunka Meksiko!” 
su tais žodžiais szoko isz boksz- 
to ant žemes 
ant vietos.
HORADNICKIENE

SUDAUŽĖ “SPYKYZE.”
Supykusi, kad jos vyras pra

geria daug 
vis girtas,

je

4 4

ir

užsimuszdamas 
a

pinigu ir pareina 
Paulina JIorodni

ekieno pamne kirvi ir nuėjus in 
slapta gertuve, kuni buvo neto
li jos namu, pradėjo viską dau
žyti: stiklus, bonkas, baczkas 
stalus ir kitus rakandus. Tai 

Kelios die-

VISA SZEIMYNA IR
| PADEGE NAMA.

Castonih, N. C. — Fai'moris 
|J. W. Vandonburg, jojo pati ir 
Irvs vaikai likos nužudinti ir 
jojo lavonai sudeginti degan- 
cziam namo arti Dalias, 
kios mvlios nuo czionais. ♦

Septyniolikos metu sūnus 
randasi uždarytas kalėjimo^ 
nužiuret as
sios baisios žudinstos. Negana 
kad visus nužudė, bet geisda
ma : užslėpti savo kruvina dar
bu. pa d ego narna.

SUVIRSZUM MILIJONAS 
ŽMONIŲ SERGA IN

FLUENZA.
Washington, D. (’.

raportai isz visu szaliu Ameri
kos skelbia, Imk suvirszurn mi
lijonas žmonių serga influenza 
ir daugelis nuo josios mirszta. 
Isz 62 didesniu miestu prane- 
sza buk *lyg sziai dienai mirė 
2,468 ypatos.
MOTINOS SAPNAS ISZ-

GELBEJO SZEIMYNA.
Altoona, Pa.

Gastonia, N. C.

pen-

met u
uždarytas

už papildymu io

AI eja

Isz Visu SzaliuI ,------ —

SESERYS BE GALVŲ
k ______

B A U G INA GYVENTOJUS 
FILIPINUOSE — KATRA 

DALYPSTI, TASAI 
MIRSZTA.

) . --------
Manila,; Pi Ii pi na i.

žai žmonįs yra in bauginti per 
pasirodynia trijų, juodai pasi-

Nema-

rėdžiusiu ‘seserų, kurios neturi 
gaivu. Mieste Maniloje ir ap
linkinėje, žmones taip yra in- 
bauginti, kad bijosi iszeiti isz

I namu po nusileidimui saules.
’Tosios begalviuos sesutes va- 

i

MUSZTYNES
UŽ DUONA

ISZBADEJA MYNIOS ŽMO
NIŲ MUSZASI UŽ DUONA 

SU MILICIJE.

Berliner Page-

korespondentas 
telegramoj sako, kad in- 

iMask-

ISZ LIETUVOS NUŽUDĖ DVI MOTERES — 
PAGAUTAS.

Sziauliai
GATVĖJ UŽSIDEGĖ PIL- |mif! visn ,nllHlt spauda placziai 
NAS ŽMONIŲ AUTOBUSAS
Kaune, Vytauto prospekte 

greitai važiuojant užsidegu au
tobuso dežele, kurioj laikomas 
benzinas. Liepsna apdegu szo- 
feri. Autobuse, kuris .buvo pil
nas keleiviu kilo panika. Szo- 
feriui nebesiorientuojant auto
busas smarkiai noro ravan ir 
sustojo. Baigėsi laimingai. Ne
laime. Ne vienas keleivis nesu
žeistas ir neapdege.

Sziomis dieno-

1

parasze apie paslaptinga žmo
gžudyste Sziauliuose Lapkri- 
ezio men. 28 d. “ A 
vieszbutv

Amerikos 
buvo

/

■i

i

Isz priežas
ties nepaprasto sapno koki tu
rėjo Mrs. J. Christ, 2819 Tenth 
u!i., visa szeimyna iszsigelbcjo 
nuo mirties nu oužsitriiciniino’. 
(’hrištiene laja nakti sapnavo 
buk nepaprasto didumo žajtis 
pristato jiems pieną bonkutese 
in vieta paprasto Įiienio. Atsi
kėlus isz ryto, rado stovinezia 
bonkiite pieno paprastoje vie
toje, bet tuojaus atsiminė apie 
sapną ir pieno ta ji rytrt nenau
dojo, tik pirmiause davė del 
kates, kuri po iszlakimui trum
pam lai’ke pastipo. In puse va
landos po tani, tikras pienius 
atncsze kasdienini pimia bon- 
kuteje. Kas taji užtrucinta pie
ną pastate prie duriu, tai pali- 
cije dabar tyrinėju.

NUŽUDĖ UŽ PAVOGIMĄ 
MĖSOS.

24 melu

Washington, Pa. — Jonas 
Bella, 43 metu, anglckasis, li
kos uždarytas kalėjimo už nu- 
szovima ant smert savo kaimy
no Andriaus Jesiko,
Badai Audrius pavogė kelioli
ka svaru mėsos nakties laike ir 
už lai netek o gy v as t i e s.
ANT ARKLIO ISZDUODA 

$13. ANT PACZIOS $2.10.
Chicago.'— Pacziulc Szima- 

no Kozlovo, nori dažinoti per 
suda, ar josios Szimas gali isz- 
duoti 13 doleriu ant sanvaites 

savo arklio o 
0 centu ant josios iszmai-

bonkas 
rakandus.

buvo New Yorke, 
nos atgal toks pat atsitikimas 
buvo ir Kansas City jo.

DAUG SUDEGINO GAZO
LINO AMERIKE.

Washington, D. C.— Kožnas 
automobilius Ameri'ke in laika 
pirmutiniu szesziu menesiu 19- 
28 mete sudegino po 200 galo
nu arba viso 4,652,393,535 gu- 

3 milijonus motori
niu vežimu. Vaistys aplaike 
taksu nuo gazolino 140.635,398 
milijonus doleriu.
SKUNDŽIA LIETUVAITE 

ANT $12,500.
Worcester, 

McDonald’itmiai 
dele, kada daginio buk josios 
vyras prikibo prie patogios ir 
czion gimusios Lietuvaites Je- 
vos Zaveckiutes, kuri laiko 
plauku puoszimo parlora. Da
bar McDonald’iene sako kad 
Jevute paveržė szirdi josios vy
ro ir nori 12,500 dolerini plois- 
teri ant sužeistos szirdoles.

o;lomi per 
vežimu.

T

Mass. —■ Mrs. 
sujudo szir-

Zaveckiutes kuri laiko

ant užlaikymo 
tik 31
tinimo ir trijų vaiku. Kozlovas 
uždirba po 35 dolerius ant san- 
vaites, kalbėjo motoro laiko 
teismo ant persiskyrimo.
TĖVAS MIRE ISZ GAILES- 

TIES DEL SAVO VAIKU. 
New York.

ligos ir neturėjimo pinigu ant 
iszjnaitinimo savo dvieju šune
liu,
prieglauda del siorateliu. Ka
da vaikus atidavinėjo in ran
kas dažiuretojos, Taip jam pa
sidarė gaila persiskirti su vai
kais, kad vargszas sukrito ant 
vietos negyvas. Rujos motore 
randasi pamiszoliu name.

Isz priežasties

N. Ruja, isz vožė juos in

T 
dinasi 
Idant niio juju 
žmones p^žeidclino savo namus 
su kryželiu. Kur tik tosios trvs 
seserys pabarszkina in duris ir 
atidaro, (ai tuojaus krinta ne
gyvas, bot jaigu ant durų 
dasi kryželis .paraszytas 
szvontyta kreida, i 
taji minui aplenkia.

Pagal žandaru jierdetini l)a- 
visa, tai daugeliose vietose Fi
lipinuose žmonos tiki in viso
kius burtus, raganystes ir vi
sokius užžadus. Nesenei ketu
rios ypatos likos nužudytos 
tarp laukinio sztamo Atasu, už 
tai, kad jaigu numirszta pati 
Eilipinieczio, tai roi’ke kcturiu 
ranku'nužudytu žmonin ant jo
sios pahiiilojiino, o dliszia tik 
tada gausis in rojų.

Danoszihias apie pusi rodymą 
bogalviniu moterių, 
du kiek lame yra teisybes, bet 
daugelis 
jais mato isz tolo.

re n toj u ir 
prasidėjo

‘fratlong
•nuo

Marias.” 
a psi saugot J

kryželisA*
ra il

su 
tai seserys

nepaduo-

žmonių tvirtina kad

Salonika.
St rul miro,

TURKAI DEGINA 
MOTERES.

A,p linkinėje 
kuopa ’Turkiszku

banditu užklupo ant Bu’lgarisz- 
ku kaimuoeziu netikėtai. Musz- 
tyneje žuvo trisdeszimts kai- 
muocziu. ’Turkai sudegino kai
meli uždare namuose moteres 
ir vaikus. ’Tyrinėjimo kamisi- 
je kuri pribuvo isz Salonikos 

už laja s'kerdyne 
rado po degėsiais 14

motoru ir vaiku lavonus.
Sudegintu randasi daugiau 

bet da visu neatkase, o nekuriu 
aukų randa tik kaulus, todėl 
nežino kiek isz viso sudegino. 
Iszbogioja vyrai po kalnus ren
ka vyrus idant suimti banditus 
ir tinkamai nubausti 
baisu darbu.

isztirt i kas 
yrp kaltas

y
J'5’'
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Chicago. — Keturi jauni 
vyrukai atoja in Lenkiszku klc- 

Kazimiero, 2220 
apvogė parapijos 

kasu ant 4,000 doleriu.
11 El PasoF Tex.

bonija Szv. 
Wipplo ui i.,

—-• I\ a p it O- 
nas Antonio Reyna, kuri pali- 
cije atėjo aresztavoti, nuszove 
keturis pa'lieijantus ant smert 
ir sužeidė kelis kitus.

H Chicago. — Szoszi žmo
nes sugryžtanti nuo Kalėdų va
karėlio, likos užmuszti per lo- 
komotiva arti Oak Purk,

.Berlynas, 
blatt ir Vossische Zetung kore
spondentai Maskvoj pranesza 
apie kilusius sovietijos sostinėj 
žmonių neramumus del duonos 
st okos.

Tagoblatto 
savo
vairiose miesto dalvse 

Ir 

voj iuvyke rimtu susikirtimu 
tarp iszbadejusiu gy 
milicijos. Riauszes
ties kepylomis ir duonos krau
tuvėmis. Al nakvos sziuminin- 

, sako korespondentas 
galo susi nulines del stokos 

no tik duonos, bet ir kitu mais- 
Kainos tokiems 
daiktams kaip 

kruopoms, ryžiams, 
arbatai — paszokusios

kai 
be

esa

ryžiamsA’

to produktu, 
valgomiems 
sviestui 
aliejui, 
fantastiszkai.

Arossische Zeitung korespon
dentas savo prancszimo sako, 
kad krizis prasidejes praeita 
penktadieni. Riauszes, kilusios 
pirmiausia ilgose žmonių 
se ties kep}il<lomis,
persimetusios i u gatves, kur 
invyke asztriu kautynių su po
licija ir milicija. Del visa to 
Maskvoje vieszpataujauti 'kone 
panika.

Molotovas
vos sovieto pirmininkas, nega
lėdamas nieko goresni d sugal- 

dalykn padecziaį pataisyti,

eile- 
net rukus

naujasis Mask-

vo
pašildo organizuoti tam tikra 
komisija “kovai su spekulian
tais ir Ikont ra-revolucionieriais, 
kurie pastaruoju laiku ome la
bai bruzdėti Maskvoje.”

London.

MOTERE LIKOS PASZAR
VOTA, BET VĖLIAUS AD- 

GIJO IR DABAR YRA 
SVEIKA.

“Asz tik atsime
nu pabueziavima mano vyro ir 
ja usma,
kart szaleziau ir szalcziau. Pra
žudžiau visiszkai atminti net 
lyg dabar, kada supratau kad 

bet volą
— Taip kalbėjo jau- 

Griffith,

kada man darosi kas

.Motore tolinus* kalbėjo

T
■
m
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PAVOGĖ 200 LITU IR TADA 
PASIKORĖ.

Pil. Ivanovas Kalino susis- 
knnde kriminalinei policijai, 
kad szio men. 23 d. sugrįžęs isz 
darbo in namus, rado pintines 
spyna atpleszta. Patilkriues* 
pintine nerado joje 200 litu pi
nigu ir vidaus paso. Krimina
line policija nustatė, kad iszvo- 
go pinigus Dolgovas Antanas, 
kuris gyveno su juo viename 
kambaryje. Dolgovas, pavogęs 
pinigus, nežinia kur dingo. Po 
kiek laiko policija sužinojo, 
kad jis yra iszvykes in Ežerė
lius pas savo motina. Buvo da
romi žygiai, kad vietos policija 
sulaikytu Dolgova, tacziau su
laikyti jo nepavyko. Ir tik Lap- 
kriezio 23 diena Dolgova rado 
pasi*korusi savo teviszkeje. Pas 
ji policija rado dar 61, 80 litu 
pinigu, kuriuos inteike nuken
tėjusiam. Kvota pasiusta Kau
no ai^gAirxloSi teismo valstybefi 
lynejui.

UŽMUSZE ŽMOGŲ.
— 20 dien.

atpleszta.

t i

Sziauliuose 
rastas sziurpulingai nužudytos 
dvi moterys — to vieszbuczio 
savininke Saputiene ir jos tar
naite.

Nužudymas invyko apiple- 
szimo tikslu.

Sziauliu kriminaline polici
ja dėjo visas pastangas szios 
žmogžudy s t es i sza i szk i n i mu i.

Pastangos neliko be pasek
mių ir sztai trecziadieni po pie
tų žmogžudys buvo pagautas.

Jis pasirodo esąs nubaustas 
4 metams sunkiųjų darbu kalė
jimo už vagystes Panevėžyje 
ir Sziauliuose ir paleistas vie
nam menesiui atostogų sveika
tai pataisyti. Kalinys Bema
tąs Skystenis, 46 metu.

Szioj piktadarystėje jis pri
sipažino ir paaiszkino, 'kad at
ostogų metu sugalvojo ir in- 
vykde szi baisu darba.

Nužudė moterį Lapkriczio 
men. 18 d. 5 vai. po piet apiple- 
szimo tikslu, bet rado tik 150 
litu.
Padaręs žmogžudyste jis Lap- 

kriezio men. 21 diena grižo in 
kalėjimą atostogų laikui pasi
baigus.

Žmogžudys paeina isz Pane
vėžio apskr., Smilgių valscz., 
Pagaiszpiliu kaimo. Jis vedos 
ir turi 2-ju metu vaiku. Sziau-

valscz

»"V

1

tlfifr^rjfs tiso’ pridirbo vagys- 
...... no nnn i:»..

*1
ežiu per 50,000 litu sumai.

Dabar žmogžudys randasi 
Sziauliu sukiuju darbu kale- 

vieszkclvje tarp Skuodo ir Ha- jime.
VILKAS PASTOJO KELIA.
Jonava. — Lapkriczio 19 

dienos ryta, jau gerokai pra-

O’

linkiai vakaro

kiu, 5-me km. nuo llakiu rastas 
užmusztas žmogus.
supurvintas ir kruvina

Jis visas
KaipS

Dabar žmogžudys

paaiszkejo, tai pasiturintis uk- szvitus, ant Ukmergės plento
Kalnėnu k

*

įninkąs Kalnėnu k. ’ Leonas 
Stonkus. Kas ir del kurios prie
žasties užmusze — neiszaisz- 
kinta. Policija ieszko ikaltinin- 
ku. . '

DARŽOVES, BULVES.
Slabadai, Szak. ap. Nelauk

ta tokio gražaus ir ilgo rudens. 
BesiskundžTant žiemkeneziai 
puikiausiai sudygo, 
daržoves sausai nuo lauku nu
imta. Bulvių derlius vietomis 
labai geras,
uis. Sziais metais 
užderėjo “keizorinos

bulves ir

nuo i'agejaziu pirmame kilo
metre Jonavos link, senas vil
kas iszejo isz miszko ir pama-

-i vc-_- 
atsi.scdo vidury plento.

Bet tuo paežiu metu isz užpa
kalio privijo važiuojanti 
torciklistas X, kurs aplenkės 
vežimą, pasuko maszina tiesiog 
in vilką. Pastarasis visai szal- 

letai nukeliavo

tęs ežia pat atvažiuojanti 
žinia, i

mo-

tai paliko ir 
miszkan.

SUDEGE TROBESIAI, 
JAVAI IR GYVULIAI.

Szeta. — Paežerių kaime su
degė Pažerskio klojimas su vi
sais javais ir inventorium. Ma
noma, kad klojimas padegtas. 
Padegime intariamas kaimy
nas, su kuriuo ilga laika pyko
si.

TAIP NETURTINGAS IR 
DAR NUSKRIAUDĖ.

Veliuona. (“V-bes” kor.) — 
Neturtingas žmogelis R. nu
pirko isz nepa ž i štamo žmogaus

o vietomis viduti- 
geriausiai 
’ ’ bulves.

Labai daug užtiksi bulvių sve- 
raneziu po 300-400 gramu.

IsZ daržovių geriausia užde
rėjo gruczkai. Kiek mažesnis 
runkeliu derlius. Kopūstu gero 
derliaus nesitikėjome, bet es
ant sziltam ir ilgam rudeniui 
— gražiai užaugo, ir sziais me
tais kopūstu turime ne mažiau, 
kaip pernai.

1 PLESZIMAS.
Sz. m. Lapkriczio men. 26 d. kiaule, sumokėdamas pardave- 

Rysevas Jonas, Imbrado
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prasze kad jaja

mane -nesza I repais, 
apalpau.” 
na mot e re ‘K a trina 
kuri ana diena adgijo grabe.

“Ka
da apalpau trecziu kartu, pa
laike įminė už mirusia. Kada 
turėjau 19 metu, gulėjau apmi
rusi , per ketlives dienas, bet 
daugiau neatsimenu nieko.

Dabar Mrs. Griffith vela in- 
puo'le in toki apmirimą. Priesz 
tai pasakė vyrui, kad keliau
na in kita svietą, atsisveikin
dama vyra,
paskutiniu kartu paburziuotu 
ir pabueziuotu vaikus, kurie 
miegojo kitam kambaryje. Vy
ras iszpilde norą, o kada su- 
gryžo nuo vaiku, rado jaja jau 
be jausmo. Iszejo pakviest 
žmonis, idant palaidot mirusia,

vaikus

(“V-bes
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bet sugryžos rado jaja jau vi
si szka i parengta ir nuprausta. 
Iiikos paszarvota, bet prisikėlė 
isz grabo adgijus. Kaip pati sa-
ke, nieko neatsimena kas ap
linkui veikesi, tik tiek,'kiek 
augszeziau minota.

W&3
■<

LAVINASI BEGIOJIME.
Paavo Nurmi, atletiszkas Fi

nas, kuris pribuvo in Amerika 
dalyvauti lenktynėse New 
York Uni versitete.

lenktynėse
I

ėjo Žagari nes misz-

r

jui 205 litus. Kiaule parvežta 
namo tapat vakara pastipo. 
Pirkėjas apsiverke, nes sutau
pęs keletą centu, pirko ir 
džiaugėsi, turėsiąs mėsos 
sam metui.

Geda, jeigu mes taip elgia
mės: serganezius gyvulius ve
žam in turgu ir parduodam vi
sai bot u rėžiams žmonoms!

PRADĖJO DŪKTI.
Seirijai (Alftaus apskr.) 

Czia jaunimas ligi sziu motu 
buvo ramus, bot sziemet, neži
nia del <kokiu priežaseziu, emo 
dūkti. Nė per senai, Bagdonių k 
kaime buvo vestuves; in jas 
nuvyko nekviestas Roczkiu ir 
Žagariu kaimu jaunimas. Isz- 
gere sznapselio, susipesze, su
ardo tvarka ir kai kurie nukon- 
tojo nuo žaizdų, peiliais pada
rytu, ........ .

Bemuszdami 
užraszu 

pini- 
75 doleriais ir 180 litu.

P'h
valscziaus, Airoszu kaimo gy
ventojas,
ku. Beeinant iszszoko isz krū
mu trys nepažinstami piktada
riai ir reikalavo atiduoti pini
gus. Vienas isz plesziku nutvė
rė ji už krutinės ir musze kum- 
szeziu in veidą.
pagrobė isz Rysevo 
knygele su esamais joje

’[ San Bornadino, Gali f. — Kriminaline policija pleszima 
aiszkina.
GAISRAS KALNABERŽĖJ.

Kaunas. — Sziomis dienomis 
Surviliszkiu valscz. Kalnaber
žės kaime del nežinomos prie-

Banditai suardė bogins ant 
Santa Fe geležkelio, ,por ka vi
sas trūkis iszsirito — asztuoni

BanditaiĮiasa ž i e r i ai su že is t i. 
nieko negavo.

V Harrisburg, Pa.

ga/s

kaime buvo vestuves;

— Re v. 
Petras Wise, 63 motu, prabasz- 
czius Salem bažnyczios, pabė
go su pana Ona Shields, 20 me
tu ir nežino kur dingo.

žasties užsidegu pil. Jono Že- 
maiezio klojimas su
jame paszaru ir sziaudais. Nuo
stoliai siekia 4000 litu.

Klojimas apdrausta^ nebuvo.

esaneziu
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Suv. Valstijos policijos sis
tema seka,, Anglijos policijos 

Ne^f JJCorko miestas 
Mft’oti jioiicistus. 

Amerikos mieste sutvarkymus 
policijos pa^lieka. rankose isz-
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TVARKOS UŽLAIKY
MAS AMERIKOS
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ĮSIEMS skaitytojams 4 4 SAULES ’ ’ 
Draugams ir Prieteliams, siunozia- 
me gerus velinimus ir lai visu paei- 

dimai iszsipildo su sziuom metu.
visiems idant nepaliautu platinti savo myli
miausia laikraszti “SAULE,” kuri yra isa- 
leidžiama vien del juju,—tuju praseziokeliu, 
kurie yra paniekinti per ‘Didelius Pilozopus, 

Velinam visiems kad

< < SAULES

Vėliname

>

* <1

i

sistema.
buvo pirmas i

o bet isz juju prakaito gyvena.
SAULE” szviestu kožnoje Lietuviszkoje szeimynoje, o 

ypatingai, kur auga musu jaunupmene, kuri isz
SAULE4' turi geriausia mokslą, isz kurios iszmoksta 

Lietuviszkos kalbos ir raszyti, ir tokiu budu užlaiko sąvo 
tauta.
gero pasivedimo ir kad Dievas užlaikytu visus prie gyvas- ’} 
ties idant galėtumėm su jumis linksmintis ir siunsti gerus U 
velinimus ant kitu Nauju Metu. $

11Isz szirdies to visko vėlina jums, 4
REDYSTE "SAULES.” 3

K
• 1

< <

I I

musu jaunupmone,
I

Ant galo vėliname visiems sveikatos, laimes,

“SAULES.”

M M w *4 * * m * * IK *** * ** * « * « « flt U M.« «£ M ĄC f* fiC M « M M

Kas Girdėt
Nauji Metai atėjo, l>et kokia 

mums ateiti atneša tai sunku 
inspeti. Bet kam turimo rūpin
tis apie tai. ko patys nežinome 
ir negalime žinoti* Gerinusia 
turėti vilti Dievuje, patiems 
daryti gerai
Dievo tiesas ir busime užgana- 
dintais.

ir gyventi pagal

susirupines

Anglijos karalius badai jau 
nepasveiks, norints geriausi 
daktarai neapleidžia ji diena 
ir nakti. Sklypas
karaliaus liga, bet ir jojo nu
mylėtas szuo “Snip” yra labai 
nulindęs, kad ji neinleidžia in 
kambarį savo mylimo pono. 
Szuo nieko ne ėda ir ne miega 
ir nuolatos guli prie duriu. 
Kaip kada priima szmoteli nie
kos nuo karalienes Mares. < « f

Szunes tankiai turi daugiau 
del savo
dėkingumo ir 
nekurie žmones kurie vra 
tverti ant paveikslo ir pana
šumo Dievo”...

ponu isztikimystes, 
meiles ne kaip 

‘ ‘ su-

Naujoj Ladogoje, Leningra
do gubernijoj, likos surasti ke
li kaimai paeinanti nuo Vikin
gi 
nuo

Skandinavu tautos da 
vienuolikto szimtmeezio. 

Jeszkotojai surado daug seno- 
viszku ginklu, kaipo ir Vokisz- 
ku ir Saksoniszkn sidabriniu 
pinigu nuo 10-to szimtmeezio.

yra Draugu ves

kyti ir 1.1.,

Amerike vieszpatauja dale
lis moraiiszkumas! Moralizato- 
riu randasi pilna ant kožno 
kampo. Taip, 
kurios stengėsi inkvept in žmo
nis dorumą. Yra prohibicije, 
yra Tempereuce Union kuri ne 
tik uždraudžia gerti bet ir ru- 

o bot isz tojo dide
lio moraliszkumo kyla tankiui
bjaurus dalykai.

Sztai ana diena iszsi<lave, 
buk trylika mergaieziu kurios 
lankėsi in mokvklas — nuo 8 
lyg 14 metu, Dover, N. J., li
kos subjaurintus per “ponu
lius” vienoje 
Mergaites prikalbino su pini
gais ir kendems, kurias pasi
imdavo in privatiszkus kamba
rius, kur jąises nugirdydavo ir 
darydavo su joms ka norėjo.

Reike žinot, 
Morristowne gyvena

tureziu, na ir devyni isz 
juju gavosi trž groteliu už su- 
kajieverkima jaunu mergaieziu.

daraktorius, su kauszu in gal
va proto neinpils, o ir motina 
per szeivukia proto savo bei- 
bokui neinkveps. Reike isz 
drauges ir levams prie apszvie- 
timo vaikeliu prisidėti. Tėvai 
privalo prižiūrėti idant vaikai 
Užduotas lekcijas iszmoktu. 
Bet pas mus to norą, kaip Džia- 
nukas arba Mikutis parbėgės 
isz mokslą i nes, mota knygas in 
kampa, pasigriebė szmota duo
nos ir cu! ant nlczios ir nesu- 
gryžta i'ki buna laikas eiti ln 
lova.

Tdkis pauksztelis Salamonu 
ne bus, nes tokioms mokykla 
nieko negelbės, nes kiek per 
diena daraktorius ar da ra kler
ku prikala iii pakauszi, tai va
kare vejas iszpuczia.

Del to nekurie Lietuviai taip 
žemai nupuolė, kad nepaiso 
auklėjimo ir mokslo savo vai
ku. Szimtai jaunuomenes galė
tu sziadien atsižymėti geriau 
kad imtųsi pri*e mokslo ir jesz- 
kotu jame budo ant tolimesnio 
gyvensimi. Gerai apmokamu 
vietų Amerike randasi užtek
tinai del visu iszlavintu moks
le — ypatingai <lel Lietuvisz- 
ko.s jaunuomenes, kurie kalba 
kelioms kalboms(?)

Vietoje mokytis ko naudin
go, tai * užsiiminėja szokiais, 
pleszkinimu bambiliais po ro- 
dauzes, kazyriavimu pulrume- 
sc, važiavimu ant freitu ir t.t., 
o retai katras moka gerai savo 
pravarde ‘paraszyti, o isz visu 
savo pasielgimu, panasztiH ant 
beždžionių ir imasi tiktai už to, 
kas apszviestani sklype yra pa
niekint u. Pripratę esame prie 
pikio ir <lriliaus, nuo kuriu 
sunku mums atsiskirt, o 
tumėm ta driliu permainyt ant 
plunksnos ir naudingo amato.

Kada užeis permaina plates
nes žinystos musu jaunuome
nes gaivose, sunku inspeti. Pa
gal te byri o 
vaiku ir 
permainos
Taip tasai žiedelis ateities kaip 
rodos ne 
kvapsnio.

m

nes

< Iri liaus,
gale-

pasielgimo musu 
mergaieziu, greitos 

tikėtis negalima.

iszduos geistino

na t y

per 
restauracijoj.

Amerike ne

kad Dover
‘ ‘ smeto-

ir

Atsiminus ant Lietu viszku 
vaiku, negalima užtylėti apie 
juosius ir apsileidimą tėvu, o
ypatingai kokios motinos turi 
būti dėl savo vaiku. Tankiai 
labai duodasi girdėti pasipy- 
laiicziiiM skundus per motinas 
ant kunigu, mokyklų ir darak
torių, kad juju vaikai kaip 
reike nemokina, o daugelis ran
dasi tokiu motinu, kurios da- 
vatfcauja ir neturi laiko pri
žiūrėt vaiku. Ji/k kunigas ne

(’zion Amerike ne stokus 
bloznu. Sztai per Kalėdas susi- 
laižino du iFiladelfijos palic- 
mopąi, katras isz ju daugiau 
suvalgys “pajų” (paprasto di
dumo). Ant tojo galėjimo žiop- 
sojusi keliolika pglicijantu ir 
daugelis juju draugu. Pirmuti
nis (’arrigan suvalgė 18 o an
trus Mayers suvalgė 20. (’arri
gan suvalgė savo in dvide- 
szimts minutu. Už visus pajus 
užmokėjo tasai kuris pralosze 
— arba mažiau suvalgo.

Abudu pa’licijantai po suval
gymui pajų, tuojau s nuėjo pil- 
dvti savu dinatus.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mafrąnojuje.

t 4 n 1 i K

Ant Antro Moro Kline Sstoro
19 W. Centre St. Mahanoy Oity

Kur tik Amerikos miestuose 
svetimtaueziai apsigyvena ko* 
Ii on i jose, tonais galime apsipn- 
žiuli su tu svotimtaueziu gyve
niniu savo szalvse. New York’o 
Mulberry gatves dalyje galime 
matyti kaip Ita'lai gyvena Ita
lijos prigrūstame mieste. Kal
ba, stumiami vežimėliai, drapa
nos, viskas rasta New Yorko 
“ Mažojoj Italijoj”,
rvtai nuosza'liai laikosi « 

su savo “j
Kivington irkitos arti-

Tolimus
Mot t

jazz vie-

'11

gatvėje, 
toms;” 
mos gatves pilnos Humana ir 
kilu Balkanų žmonių — Žydu,kilu Balkanų žmonių — Žydu 
Slavoku ir kitu tautu. (Ihica- 
gos Halsted (Intve, Pittsburgo 
Solio dislriktas, Bostono Wall 
gatve, visos turi savo kalbas, 
paproezius, krautuves ir taip 
ypatinga gyvenimą.

Ir sutvarkvti miestu viso
kias svetimas dalis visuomet 
buvo sunkus problemas miestu 
virszininkams, bet galu gale 
nors truputi iszrisztas kuomet 
miestu vkrszininkai mate kaip 
yra svarbu prie policijos pa
skirti visokiu tautu vyrus.

Atsimename laikus, kuomet 
beveik visi rytu ir vidur-vaka- 
ru miestu Įudicistai buvo Vo- 
kiecziai ir Airisziai. Toms die
noms reikėjo dideliu ir drutu 
vvru ir nebuvo civiliszkos tar
nystes, t. y. nereikejo iszlaiky- 
ti egzaminus, fizis^kas egza
minas sudarė 95 nuoszimti rei
kalavimu ir kaip tik Vc/kiecziai 
ir Airisziai turėjo ta reikalau
jamu 9*5 nuoszimti.

Tose “ 
tingus saliunjn'kns pnraszyda- 
vo giminaieziui Europoje 
važiuok Patrikui, uniforma ta-

Žmones mėgdavo 
vyras turi būti Vo- 

Airisziu neszioti
su

m i ėst u

gerose dienose

ves laukia, 
tarti, kad

»y tur-

< 4 al

policijos pu^li 
rinkto miesto valdininko už
laikymo isz laidos 
isz vietiniu taksu.

Di(|žiuoso miestuose, polici
jos afioiorin pai‘eigo« yra toi 
kios pilnos ir i n va irios kad in- 
stei'gtji specialus uno'kyklos po- 
licistums lavinti kandidatus. 
Policįstai paprastai yru paski
riami isz Civiliszkos Tarnystes 
surasto, ir visi aplikantai turi 
imti fiziszka ir proliszka egza
miną.

Užlaikymas taikos, 
mu 
prasižengimu ir 
yra pirmiausios policistu pa
reigos, ’bet prie (u dar pridėta

užipokelos
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Per NiiiijiiH Molus vieni 
Jt lems atiduodu
Szinr! Ti|i ir asz ne kitokiame

i n pajiegi n i mas, suse k i mas

v 
insluty

kriminalistu

ns.
velinimus.

mieryjo ant Lietuviszkos dir
vos, kaip zuikis ant ažios atsi
tupės noriu jums ka nors pa- 
gi(»dot. Bot apie’ka! Alia, ne

* ’lįjl

■ t į'j

daug kitu pareigu. J M i cistas didžiausos ki epszolninkas nuo 
L:?“:”1 pudimo negalėtu 

koki yra prasižengimai, ir turi s,,l’onKi arit greitos. įsitiki o
Lietuvi szko pudimo negalėtuturi žinoti apie prasižengimus,

vesti, reikalui pakilus, pradini ,H)1 tas žiupsnis smegenų vai-
M . .. . . .« t/YLj'i muHn o'lWUHi ao AhhlHlrAr*

y y

< c 
kieczin arba 
inelyna uniforma su žiban- 
eziais gnzikais ir neszti ‘nakti
ne lazdele.’

Kad nors sziadien Amerikos 
miestuose vis yra labai daug 
Vokiszko ir Airiszko kraujo 
vyru, bet tos dvi rases nelaiko 
viską savo rankose. Policijos 
departamentas susideda isz in- 
vairiausiu tautu. Vokietis arba 
Airiszis nelaip gerai apsieina 
dalyje miesto kurios žmpnes ir 
ju kalbos nesupranta. Ka Airi- 
szis arba Vokietis triukszinui 
pakilus, “Mažojoj Italijoj 
Ii nuveikti ?

Net dvideszimt treczias nuo- 
szimtis Chicago po'licistu yra 
svetimtaueziai, daug Airisziu 
bet 28 kitos (autos inima 94 
Vokipezius, 23
Szvedus, ir 15 Lenku, yra ma
žesni skaieziai Italu, G roku, 
Rusu, Danu, Vengru, Czeku, 
Lietuviu, Kroatu ir kitu tautu.

New York’o mieste vra net 
50 Negru po’licistu ir yra ju 
darbas užlaikyti tvarka New 
York’o Harlemo “Mažojoj 
Afrikoj.” Nėr svetimtaueziu 
po'licistu statistikų New Yorko 
miestui, bet žinoma lenais yra 
labai daug, beveik kiekviena 
Europos szalis 
Kuomet polieistas paszauktas 
in namus “svetimoj dalyje” 
užbaigti szeimyniszka triuksz- 
npi, kartais jis supranta tu 
žmonių kalba, ir gana gerai ži
no kaip su jais apsieiti.

Senoviszki Policistai ir Da
bartiniai Policįstai. Žodis “ po
lice” paeina nuo

“polis, 
“miestą.” 
pasaulio dalyje szitus žodis 
yra vartojamas pajįegai kuri 
insteigta uzJuilkyti tvarka ir in- 
statymus inpnjieginti.

Europos istorijoj poli ei st a i 
buvo ypatingai gabus bet per 
ilgus laikus jie buvo vartojami 
prispaudiugams žygiams kaipo 
dalis universaliszkos szpiega- 
vimo. sistomos. Tas ypatingai 
teisinga apie Francijps polipis- 
t us laike Louis XIV vioszpata- 
vimo, ir apie kai kuri u kitu Eu
ropos monarchijų buvusiu po
licijos sistemų.

” kga-

Austrierzins, 23

Harlemo 
Nėr

atstovauta.

žodžio 
miestu.

Graikiszko 
irir roiszkia

Beveik kiekvienoje

kriminaliszlka tyrinėjimą. Ka
dangi jis 
(eismuose
jis turi apsipažinti su legalisz- 
Rnis žodžiais, žinoti kaip pri
statyti dar.odymus ir t.t. Da
bartiniu laiku su automobi
liams iszsivystijimu, “ 
policįstai turi gerai apsipažin
ti su važiavimo taisyklomis, 
kurias jis priverstas invykinti.

Vientiek Now Yorko mieste 
1927ni, 390,000 žmonių suaresz- 
tuota ir isz tu net 200,000 buvo 
invairiu “važiavimo” taisyk
lių peržengimas. Chicagos poli- 
ci'ja raportavo net 204,000 
aresztu ir Bostono policija net 
89,000 aresztu.

Nuo kares laiko yra žymus 
prasi žengimu 
ypatingai žiauru prasižengimu. 
Per 1927’in. Chicago raportavo 
net 300 žmogžudyseziu ir su- 

, suvirsz 
23,200 žmonių snaresztuota 
piktadarystes prasižengimais. 
Kad nors New 5rorko policija 
pranesze sumažėjimo prusižem

nuolat sziaukiamas 
kaipo liudininkas,

raportavo net

traffic”

padidėjimas,

virsz 4,000 vagyseziu 
žmonių

losi mano guogeje. Ajdunker! 
Pradėsiu. Bet nesztuka pradėt, 

u jeigu pradėti, 
tai reike moksliszkai nuo astro
nomijos, nes jau daugybe as
tronomu priviso.
pradėsiu nuo astronomijos:

Žvaigžde nauja pražibejo 
Ir gaideliai pragiedojo, 

Didelis stebuklas pasidaro 
'ramsunai akis atidaro. 

Apasztalai tamsybes smuko, 
Ir juju ipok.Jlas užruko, 

Sziadien niekas nedejuoja 
Visi Ii uosy be kvėpuoja, 

Dabar viskas apsimalszys, 
Pakajns geistinas visus apims 

Nustos'barniai ir vaidai, 
O tas Ims, del mus gerai.

girtuoklyste mus trukdo, 
Kurni ir duszia žudo.

'To tai turime iszsižadeti 
Pasitaisyt prižadėti, 

'Pai teisybe, jog tas mus 
taip ėda,— 

Kaip rudis geleži, 
Brolycziai dievaži, 

Man tikėkite,
Juk ir patys ta suprantate, 

t gali, tai 
nieko nokonke, 

Bile nebūtu per daug, 
Bu perdaug, tai szelauk.

O dabar: 
Ant tos szventes Nauju Metu 
Saugok mus Jėzau nuo bedu 

Užlaikyk visus sveikatoje, 
Duok stipruma gyvatoje, 

Saugok dirbanezius mainose 
Ir fabrike sekas visiems 

•kogoria usia, 
Tegul kožnas uždirba daug 

pinigu, 
Ir neturi jdkiu vargu ir bedu. 

O jus nioteriukes centus 
czedinkite, 

Del bereikalo nemetinkite, 
Ba centas sun'kiai ateina

O lengvai jis iszeina. 
Munszaines negerkite suvis, 

Bus sveikesnis jusu būvis, 
Nebusite storos' kaip kubilai 

Busite lengvos, bus gerai. 
O ir jums jaunos mergeles, 
Ąmoriko patogios paneles, 
Vėlinu gudraus jaunikio, 
Katras priosz adventus 

atsiliko, 
O ku pasakysiu del vaikeliu 
Vėlinu idant noiszklyst isz 

kelio, 
Teveliu visame klausyti, 

.1 mb ii i a i 8 įneš i t ra n k y t i. 
O *ka del tuju pasakyti;

Katrie krajuj paezes turi 
O czion ant kitu žiuri, 
Ka pinigus praleidžia, 

Dc4 paezios ir vaiku nieko 
neleidžia.

O kad mano galybėje butu, 
Su riiulbu duoezia,

ir ka pradėt,

Pirmiausia

1

1

y

Tik

ui

girnų, bet vistiek užrokordavo stikkdi isZsigort
27,000- prasi'žengimu isz kuriu 
o- • ■
*4

5Q5 vagystės ir užpuolimai. 
Daug policistu žijvo eidami pa
reigas. 1928m. Ohicagojo ketu
riolika policistu žuvo 
Yorko 7.

Turėdamas teise vartoti laz
dele arba revolveri einant savo 
pareigas save ir kitus apsau
goti nuo mirties arba sužeidi
mo, arba invykinti aresztu, bot 
jis visuomet turi būti taikos 
aficieriu ypatingai nelaimin
guose atsitikimuose, ligoje ir 
t.t. Jis .turi žinoti pirmos pa
galbos reikalavimus — kaip 
sustabdyti kraujo ’ tekėjimą, 
kaip iszgdlbeti prigėrusi, at
gaivinti žmogų, kaip priversti 
artificialiszka kvepavima ir 
szimta kitu sveikintos reikala
vimu. 1927 m. suvirsz 42,000 
serganeziu žmonių vien tik Chi- 
cagoje gavo pagalbos nuo poli
cistu. 'Karpo policistu ’kurie bu
vo apdovanoti medaliais aitbn 
kitais pripažinimais, 'buyo dau
gelis kurie atliko narsybes ak
tus — iszge’l'bejo žmones nuo 
prigeri'ino, arba iszgelbejo nuo 
ugnies.

Dideliu miestu policistąi. — 
Now Yorkas su suvirsz 6,000,- 
000 gyventoju turi suVirsz 16,- 
800 policistu, inimant l{įl27 
patrolinius policistus, 831 ser
žantu, 561 leitonanta ir 94 ka
pitonus. Taipgi turi net 118 po- 
iieiseziu. Užlaikyti Policijos 
Depąrtamanta reikalauja net 
s n v i r sz $45,000,000.

Chicago Pdlicija susideda isz 
(>,078 vyru ir miestui kasztuo- 
ja not $16,000,000.

78 buvo žmogžudystes ir 6,- *> i w « v t • • I

ir New
4

i

Su riitfbu duoezia

y
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Keliniu metu Russell Dali! i>z Pontiac, Mieli., likos nu- 
p.aeztas” del pacztoriaus in Detroit, Mieli.’ siaustas kaipo “

ICroplanai dabar lėk i o ja isz Pontiar, Detroit ir Kalamazoo su 
paežiu ir ekspresu.

Philadelpliiu turi 5,Q09 poli- 
cistus ir Bostonas 2,457.

— F. L. I. B;

|B( j? ir1
t

* h • y >

KVITU knycolo Dr«uay*tem« dol ias-1mokėjimo pinigu ligoniam*. Preito 25c 
KVITU knygai* Diaugyatema dtl Ka- 

p 
Frake • - - 25e.

lierhui nof Budėtu pinigą aut 
„J Broko ... tfto,

Mr. i>. BOCZKOWSKLCO., 
MAHANOY CITY, PA*

•UBirinkimu.

Szonus atkapoezia,
Kad paeiti negalėtu,

Kelis menesius stenėtu.
'Taip tai butu geriausia del 

tokiu jaueziu, *ba pati su vai
kais

NASZLAICZIO
NAUJI METAI

Pas Dieva szauke, 
Gromatos nuo diedo lauke, 

Kas diena, 
<> ežia nepareina. 

Pareis ant tokiu paskutine 
valanda, 

Kada gaus nuo Dievo gunda, 
Smcrtis užklups, 
Gyvata iszlups. 
In u'gni inkisz, 

'Tai ir bus pisz!
Ant galo ta pridursiu, • 
Ir tuom užrauksiu: 

“Salde” visi skaitykite, 
Gražiai už ja užsimokėkite. 

Nuo kitu nepraszysite, 
Per visa meta skaitvsite.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORJUS MAHANOY CITY

Laidojai kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 W. Centre St. Mnhanoy City, Pa.

J

i

; CAPITAL STOCK 1125,000.00 J 
SURPLUS IR UNDIVIDED ) 

PROFITS $628,358.02 <

Mokome 3-cii© procentą ant < 
sudOtu pinigu. Procentą pride- J 
d a m prie jusu pinigu 1 Sausio a / 

( 1 Liopos. Mes norim kad ir jus S 
> turėtumėt reikalą su musu banka / 
C nepaisant ar mažas ar didelis. <

G. W. BARLOW, Pr««.
j. FĘRGUSON, Vico-Pre». ir Ka*,
„ I , M, ... W ĮĮII ■—,w „ W I ■ Į Į-   I—. ■■ —

■

r*ii '.n in i "viii >" 11»i'in wiRr"i| * "rm ..  f i Ji .............. Į ■ , , . , i.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA.

■" ............ • 1

3-ežia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra genaus .negu 10-tas Procentas, be jokio

j ' I ' • | i. * A '

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-ozia Procentą už juau sutaupytus pinigus ir ta 1 t i 1 • •» -9 a • • B B
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saugumo.

Meteliai ateina meteliai 
praeina, 

<) mums kaip kuriems liūdna. 
Ar tai gali būti 

Nors kiek žmonių aut svieto 
Kurie sulaukė Nauju Metu 

Neturi kas su jais kalbėtu.
Nebūt u kam juos palinksminti, 

Meiles žodžiais pastiprinti.
Jis per amžius vis tik vienas 

Ka> metas ant tos dienos.
T’ai teisybe, kad jis pažysta 

Daugeli draugu, kurie 
■ ncdrystir. ' 

Jam kalbėti apie dalykui 
Kuriuos kiti laiko kaipo 

niekus.
Kalba upie valgi ir geryma, 

Jie nežino, nesupranta 
užgavima .* 

Jie nežino kad jn tarpe 
Randasi toksai vienas 

Kuriam skauda aut krutinės, 
Kur’s nematęs ir nežino 

Tokiu dienu isz mažumos.
Nėra kam pralinksminti, 

Ir jo szirdi suraminti.
Nuo gimtybes, nuo inažyl»es 

Vis taip buvo, be linksmybes.
Kas tai yra, ar teisybe, 

Tokia ant svieto neramybe.
Vieni geria ir dainuoja, 

Kiti verkia ir raudoja.
Tiktai Dievas tuos 

suramintu 
Kurie su Juo susipažintu.

Taigi broliai ir seseles, 
Nepamirszkite szios daineles, 

Kai jus geriat, uliavojat 
Szokat linksmai ir duinuojat, 

Nepamirszkit jus ta diena 
Ta metine szvente viena.

Ir nueiki t in bažnyczia, 
J n tai dailiąja koplyczia, 

Dekavokit Tam Augsz- 
cziausiam, 

Jusu Prieteliui Didžiausiam.
Už jus laime ir stiprybe, 

Už sveikata ir linksmybe, 
Kad jums Dievas nesigailėjo 

Ir jus visame užganadijo.
Gal jus mano žodžiu 

nesuprasit 
J u minti ir graudumu 

neutrasit;
Asz neguliu aiszkiau 

paraszyti, 
Mano mintis pasakyti.
. Ta rsi u a sz j u ms aeziu meiles, 
Kad perskaitei saitas eiles.

‘ Linkiu visiems kogeriausiu, 
Kad sziuos metelius praleistu- 

met kolinksmiausia.
O.M.N-te,

m

Gal jus mano žodžiu

r?

»

tti'.' f J,. .... K,•Si 1144

»

suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
Dėkite savo 

pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
del žmogaus kuris dirba ir czedina.

kaip tai pinigas angą su padauginimu Procento.
... ..........................     i. m.................. w į. „w „ n N .»■ .......... ...... .
■ —y l ■! ........ ..... I i ■!
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Inis, o vis del to, kad tie moks

JONAS PADUMIS
(Apysaka)1 «

* Buvo gražus sekmadienio va
saros rytas. Vienas tu kupinu

I* 
lai tau kažin kuo galva prigrū
do. Gana sakiau tėvui — ne
klauso. Bot tik tu pagalvok, ar 
gali rasti goriau! Dalis sese
rims tėvai atmokėjo. Dabar jis 
vienas. Devyniasdeszimt penki 
hektrai tokios puikios žemes! 
Kuo ne dusyk tiek, kiek musu.

— Pruszau tamsta in kam
barį... — mandagumo verezia- 
ma. iszejo pasitikti sveczia...

siu namie. Port savo sodo tvora

•'BAUUBP’
1 .jy7 //.f!w 
_L..,_ ir ' nusigando tos 

silpnos mergaites. Jos nekal
tumas, sielos tyrumas, parblo-

r* I
— smniszo ir 
silpnos mergaites.

Asz žinojau, kad jus ra- szke jo. purvinti'siela. Nuleido.’ 
■W* r « «« W WZX *_• XX xl jS. 4 > r /I t •« 4*4 a I. I *».. . ll /k tT/l l/L -I I 4 W 4 I it V 4 I Y • k i I

macziau, 'kad tik tėvuliai iszva
žiavo. \

— Reikia kam nors savųjų
liktis, visi iszvažiuoti negalim.

W Vi

paslaptingo gerumo rytu, kada 
ramybes angelas isztiesia spar
nus ant žydincziu pievų, pla
ušini, lyg jura, banguojancziu1 „ 1_____________ •________

javu... Atsikėlusi saulute ir ap
sidairiusi aplink, nustebo ne
matydama pievose pioveju, pa
kraipė galva žiūrėdama in sal
džiai bemieganti artoju... Erd
viam kambary, prie stovinezio- 
je lovelėj miegojo Narimantu 
Onute. Matyti, kas nors labai 
gražu jai sapnavosi, nes iszrati
des veidelis lengvai szypsojoa. 
Saulute neiszkente nepažaidus 
mergaites auksiniais plaukais. 
Prislinko prie lovos ir szvelniai 
paglosto jos galvute. ()nut<‘ in- 

bet sau
lute vistiek buczinvo ja, glamo
nėjo, kol prižadino.
- — Oi, kaip jau 
saulute. Taip ilgai miegojau! 
Nors tiesa — sziandioh sekma
dienis.

Mane dar pamiegot, bet ka- 
. žin ka atsiminė, mikliai paszo- 
ko isz lovos ir pradėjo rengtis.

Atsargiai prasivėrė kloties 
___ ui Narimantienu 

ant galu pirsztu inejo kletin, 
stengdamosi n op r i žadint i myli
mos vienturtes....

— Reikėjo dar pamiegot. 
Onele, kodėl taip anksti kelies?
- tarė pamaeziusi atsikėlusiu 
dukterį.

— Jau i szs i miegojau, ir nu 
visai anksti: tuoj septynios.

— Gal tu sziandien, Onute, 
pabusi namie! Tėvas nori, kati 

nuvažuotunie 
Vienus na-

.o 
Abraiezuos su seniais ir veikti*

:as.
Jurai mamyte, 

Į ..Tik neužm i rszk i t e i Igi 
ti Abrąicziuos. Sziandien gali 
būti kas nors svoeziu: tokia 
graži diona.

— Taip. Sziandien gali Im
ti Padumiu Jonas....

— Na ir ko!
- — Dabar ir 

asz nesuprantu, kodėl tu 
jo begi! Apylinkes mergaites 
laižosi in ji žiūrėdamos, tik tu... 
Nereikia taip labai uosi riesi, 
tiek mandrauti! Gražiausias,

-turtingiausias parapijoj vyras 
apie ja sukas, o ji pucziasi lyg..

— Klysti, mamyte, 
mandrauju ne kiek. Bet jis ga
lėtu ir utikso kalnus turėti 
negaleeziau jo pamylėt, 
jis szlyksztus. Girtuoklis man 
biaiiresnis už viską.

— Girtuoklis!... 
ri! Jau ir girtuokli

sispaudo in pagal v

auksztai

durys ir senoji

isz bažnyczios
pas deniu Abraiti.
musCžjuni' palikti negalima.

Į nybųlu k
pabusu.

ii užtruk

gana! — Kol 
nuo

asz ne-

, asz
Man

Na, kad uo
si...

Na argi ne? Juk, pavyz-
szianakt

ir
džiui, asz manau ir 
jums nedave miego 
girtu jo draugu szukaviniai. 
11’ iir tni nirime L-n>-iu<) r|1H I 

sekma
dienis atsikartoja. O isz mies-

. to kada jis grįžta blaivus! Be-

♦Jono

Ir ar tai pirmas kartas 
kuo ne szesztadienis

veik niekad.
— Tai vis ...v........ 

dukrele. Jaunyste — kvailyste. 
Kol nevedus, visi vejai galvoj 
ūžia, bet gauti gera žmona — 
pamatytum: angelas, ne žino- 
gils, butu. Ir ko tu nori: vien
turtis, iszpaikintas, nuo mažu 
jdienu, tėvai visa valia duoda. 
Ir taip jis dar perdaug geras:

puse 
pas juos

menkniekiai

kitas jo vietoj butu jau 
namu praszvilpe.s, o 
skolos ne cento!

— Taip, kol tėvas viskuo 
rūpinasi, sumaniai ūkininkau
ja, tai užtenka ir sūnui girtuok
liauti.

— O asz

viskiu

galva, stovėjo LylOdanuM. Iko 
f : • ’ * *
ko j ilsios, pats paitiale niekszp 
nedorėli u. * t

Bet atmink
liaukai su musu lankais susi- Kalba nesisekę. Onute liesis-1 kitam neatiduosiu!...

• * i I i * i • 1 . A • * I I • lt 41*

bar jam visos mlgirios iSzduL
J

savųjų

susivokė Unguraitis.
Onute, mieloji, tu nebi

jok, asz su tavim,,, neiszsigask, 
Vięszjjatius valia. Eik prie'ma
mytes, raminki ja.,. Gal pavyks 
užgesyt.

— T j k’ sa ugo kis, J upzel i. Oi, 
vereziau neik! — Instintyvisz- 
kai sugriebė jo rankas, pama- 

! rauko- ežius per langu vėjo mažumas 
Mat, vieszkeliu pasirodę į liepsnas, ir 
‘ ‘ " ežiu.

Nebijok, man nieko blo’ 
ga neatsitiks.., pabueziavo su- 
žiedotines rankas ir 
nubėgo prie gaisro.

Visa kietis buvo apimta liep
snų. Stenktis ineit ka nors isz- 
neszti butu buvusi beprotybe. 
Vyrai viens kitam insakydami, 
už viens kilo grudninios nebu
vo dažni pradėjus gesinti. Rė
kaudami} tukini žmones isz vi
su pusiu rengiasi prie gaisro.

— \ryrai, vistiek jau nega
lima užgosyt! Saugoti kitus 
trobesius, — suszuko (ingurai- 
tis. Tuo tarpu lyg 
damas isz jo žodžiu, durnu ir 
ugnies milžiniszkas kamuolys 
iszkilo ant stogo.

Praslinkus keletą 
jliu ir kluonas liepsnojo. Greti
mai slovineziuose tvartuose 
girdėjosi baisus galviju riks
mas, arkliu žvengimas. Nepai
sydamas pavojaus p, Ungurai- 
tis atidarinėjo tvartu duris isz- 
leisdamas ir iszvarydamas gy
vulius. Nieko nepagelbėjo visos 
pastangos! ir kluonas ir tvar
tai sudegė. Praslinkus kelioms 
yabmdoms, vieton gražinis No- 
Rimantu ūkio, riogsojo krūvos 
ikzmetytu nuodėguliu, stovėjo 
lyg rudens szalnu ir audru pa
kasti medžiai, pajuodo ir 
lapu.

Paliko tik vienas gyvenama
sis namas. Ir tas tik Ungurai- 
czio drąsumu iszgullretas. Se
noji Narimantienu iszsigandusi 
gaisro sunkiai susirgo.

Gaisro priežasties niekas ne
žinojo. Kilo invairiu invairiau- 
siu kalbu, spėliojimu, Kaip pa
prastai pasauly, dauguma szir- 
dy džiaugus isztikusia kaimy
nu nelaime. Dauguma pirmiau 
pavydojusiu 
Padumiu Jono, dabar piktai 
juokėsi.

— Tur but nagus graužiasi, 
kad nėjo už Padumio! Na, žino
ma, dabar Padumis in ja nužiu
ręs.

Taip kalbėjo kaimynai, 
Jonas tkitaip galvojo. Jis nie
kaip nusitikėdamas nepasiseki
mo dar karta pasipirszo Onu
tei, Bet koks baisus kaimynu 
nustebimas, kai szi karta Onu
te griežtai jam atsake.

— Kvailas tėvas mergszei 
visu valia duodamas. Na ir ka 
jie darys? Juk argonomas kaip 
stovi, tai brangus: be cento 
kiszeneje, tėvas senas — no 
jam rūpintis naujais trobesiais. 
Nueis už nidk szitoks ūkis!...* ♦ *

Praslinko pora monesiu. Gra
žu pradžioje rudens sekmadie
ni buvo sutartos p. Unguraiczio 
ir Narimantu Onutės vestuves.

Pa rupijos bažnyczia buvo 
kimszte priskimszusi žmonių. 
Lauke atvažiuojant jaunuju.

i Visi, mat norėjo pamatyt jau
nąja pora, apie kuria tiek daug 
kalbėta.

— Atvažiuoja! Jau atva
žiuoja! —- suklego in švento
rių iszsipylusi minia. Ties atvi-

užgaidas, nes žinojo, kad Jono 
tėvas užmokus. Tik apie pu
siu ųnakti atsiminę draugai rei- 
kafp skirstytis. Jongs, Vytauto 
paklodamas iszejo ppsezias, nes 
trakėno, ‘kuriuo buvo atjojės 
n<‘surado, matyti, vienas par
bėgo namo.

didelis placziaszakis klevus. 
Niekas nekreipė dėmesio in ka
žin koki jauna, prie jo prisi
glaudusi, vyra. Jo baisios, korr 
sztu verdunezios akys palydėjo 
jaunuosius bažnyczion, bet pat-

#»

sai nepasoke minios. Nuleidęs 
galva pasiliko stovėti. Kietai 
sneziguptos lupos virpėjo, ma
tyti, jame virė murki vidaus 
kova. Bet pamatęs isz bažny
czios besigrudunezius žmones, 
jis iszsitie.se. Pikta szypsena 
perbėgo jo veidą. Geležinėm, 
alkūnėm prasistūmė prie pa
likto jauniesiems tako.

Padumie. 
parode.in jL..

—- Tikrai jis! Jau jiervelu, 
broleli! — nusikvatojo kiti. 
Tuo tarpu tarp placziai atida
rytu bažnyczios dura nuo 
auksztii laiptu pamažu lipo 
jaunoji pora. Nutilusios minios 
akys vėl sužiuro in juos.

Staiga suskambėjo du revol
verio szuviai.

— O Jėzau!
Onute, Baltus jos rublis greit 
sumirki no raudona kraujo 
prasimuszusi srove. Apalpusi 
nusviro ant savo vyro ranku. 
Tai atsitiko poros sekundų lai
kotarpy. Minia suuže. Moterys . 
spiegdamos pradėjo 
prie duru. Dideliam prasisky
rusiu žmonių rate gulėjo suk
niubęs Padumiu Jonas. Szaly 
. o ant žemes gulėjo numestas 
revolveris, isz krutinės tekėjo 
sraujas...

— Tik stebuklas gali ji isz-

15jo vieszkeliu, kartais 
painuodanfi, susikibę 
mis. J
be galę siaip’iitelįs.

—> Joriui, žiūrėk Narimanto i 
žiburiai. Matyti, dar sveeziai, 
dar nuiszsiskirsto.... Asz tavo 

riojes Jono draugas,'Vytautas vietoj nebiicziaii taip lengvai 
s pilsi žade jos! Ni

I asz tave
- apsi-

uz-

tonge ja palaikyti; o sveuzias,;suko ir kuo ne tekinas iszbegu 
in viena! Senai, vaikeli, asz (o- matyti, kiek varžėsi. Jo pajuo

dę ooakiai ir ne natin‘aluS vei-

oina — dvaras butu, sumuszus

kia laime svajojau....
Dedu praszo

le poakiai ir no natnVahiA vei-
jam do raudonumas liudijo be miu- mažasfttneszti

baltinius, — inkiszo galva pro'go praleista nakti. Onute pada
vė ant- staliuko gulėjusi albu
mą. Varle ji tylėdamas, 
albumo buvo iudetos 
naujos atvirutes, fotografijos. 
Ilgai atsidėjus žiurėjo in nepa
prastai gražu, maloniai szyp- 
santi veideli.

Paraszvkit man 
ežiai viena, Onute;...

— Kam gi tamstai ji reika
linga ! — Pakele in ja akis. Jo
se klaidžiojo kažinkoki keisti 
žiburėliai.

— Kam dū
kiausi manos kam ! 
myliu tavo!

Nuspėjo, nustebusi akipleszi- 
szkii jo drąsumu, mergaite su
sivokti, kai jis sustvėrė ja gle
biu.

ką asz tau sakiau,

klėties (l.uris tarnaite.
— Tuoj, tuoj., Užsi|)l(‘po- 

jau su tavim ir užmirszau, ko 
atėjusi, — kalbėjo atsidarius 
komodos st niežiu N ari maut ie
nų.

—Pagalvok, Onele, apie tai, 
pagalvok,

(kol laikas. Jam mergų netrūks
ta, pati žinai.

Paėmusi vyrui baltinius Na- 
rimantiene iszejo. Onute norėjo 
kažka sakyti, bet susilaikė. 
Skubini pasiklojo lova, sutvar
kė kambarį ir atsiklaupusi 
karsztui pasimeldė, pavesdama 
kaip paprastai, Aukszcziau- 
siam savo tos dienos darbus ir 
mintis.

Paskui nuėjo sodan, prisiky- 
ne dideli pundą žolynu, geliu. 
Sumurkė jas ir nuncsze in sve
eziu kambari. Motina pa ten
kinta žiurėjo, kaip rūpestingai 
ta rvta Onute szlave kamba
rius, szluoste dulkes, užtiesė 
stalus naujomis staltiesėmis. 
Neabejojo, kad jai pavyko duk
terį intikinti....

Praslinkus porai 
ties Narimantu 
vėjo pora g 
kytu naujos 
brikelėje.

— Lik sveika, vaikeli. Mus 
rūpinsimės greit 
atsisveikino (lukteri seniai. Šu

sakyti,

<r

valandų 
onkomis sto

stulpus kibirksz-

Gale 
kelios

alinin

Ir tu,
Tam, kad

Onute,

— Tu turi būti mano! — 
Kvėpavo jai veidan. Isz burnos 
dvoke degtinu.

Laukines kates vikrumu isz- 
glebio. Atsistojo 

ji sugniaužusi
siveržo isz jo
priesz ji sugniaužusi kums- 
czias, akyse žibėjo pasiszlyksz- 
tejimas ir pyktis.

— Kaip tamsta
Asz tamstos nemyliu ir negaliu 
mylėti. Praszan išželi!’

d risti !...

gražiu arkliu, pakin- Aa! SzitaiplKaip szuni 
ne iszvarai ? Perprastas asz tau 

panelei
madus lengvoje

sugrįžti —

i no 

— mokslus iszejusiai
kaimietis, artojas...

Klysti, tamsta,
ja asz tamstoje savus nevertu

K*

ne

sudo brikclen, bernas užplaku taikau, bet girtuokli! Jei tams
ta tikrai mane gerbetum, galė

jui no del ko 
ir

iszvaziavo.

isz kapt bario. ‘
Pa d u m i u d i d e 1 i a i m-so d < ‘ b 11 v o 

i gražus vasarnamis. 
Ton miegojo dar noisz^ipagi-

Saulynas. Isz Narimantu Jonai 
tiesiog nuėjo pas ji. 'Pas miego
jo garsiai knarkdamas. Aplink 
ant žemes, ant stalo s gulėjo 
daugybe iszmelytu buteliu.

—- Vytai! Klausyk, jau pa
vakare. Gana miegot.

— nusižiova- 
trindamas užmi(‘gota,s akis 

Vytautas.
Kelkis

A0 ~rr nu.

ežiu.

tekinas

vo

asz
irti, droszim*

■
F"

*

n ėda va no- 
uzian! Jie tau turėjo rankas 
bneziuoti, kad žadėjai ja vesti, 
o ežia, žiu re k —
perprastas tu jai. Agronomas, 

tiko 
iszejusiai panelei.,

Į asz 
turi* jo

j

uosi užrieto:

— kažin kas I

S

, Vytautai, 
liepsiu pakinky t si 
in miestą.

— Na ir kokiu Velniu? 
miego dar noriu!

Mulai kad ne hiszo: -— 
parode ranka tuszczius < bute- 
1 i lis.

nors ugabas, gali sakyt, 
“klosas”
Sziandien sužiedol uVes...

Jonas sugriežė dant imis, bei 
tylėjo, tik smarkiau pradėjo 
eiti lesdamas dranga namo. Jis 
turėjo kažin kokia minti, bet 

girtas slupe nuo

hažnvežios duru

Į 
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laszo!

i szsvktai tu 
žmogiszkai sznekek!

Greit apsirenge ir abu drau
gai iszpiszkejo in miestą.

Jonui iszliegus, Onute dar 
keletą sekundžių stovėjo pla- 
cziai iszplestom akim 
dama greit atsipeikėti, 
kiau sukniubo ant szale stoyin- 
ezios solos. Jos inlempti nervai 
atsiliuosavo, ji skaudžiai pra
virko.

O’

negale
Pas

Bet greit nurimo. Tik 
gerai pažįstantis tidveideli isz 
jo nepaprasto iszbalimo butu 

dusi prote! i, kad lieso- 
atsitikę, 

pasirėmė

pasityuzio- — sudejavo

raudona

o asz szia- 
— baisiai

mi miežiu I ir

t

jUi 1I0rs ir 
draugo.

Eik, Vitai, in kieti. Eiva 
asz tave paguldys!u, 
uukt miegosiu sode
galva sopa, — kalbėjo pa rujos 
su draugu namo Jonas. .

Vytautas nenusireiiges griu
vo in lova. Nuspėjo Jonas iszoi- 
damas uždaryt duris, jis jau 
knarkė visa gerkle. Jonas ke
tinoauti sodan miegot, bet vie
ton to iszejo už namu, pastovė
jo valandėle, paieszkojo kužin- 

uenmloniu 
szmeklu varomas, pasileido 
bėgti. Paltu ir kepure būva pa
likes kely, tat gana szaltas ve
jas ji pergele, Bet jis nejauto 
szalczio, nejautė nieko daugiau

ko kiszeniuose ir, 
varomas,

be

grūstu
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Prie

arklius
Onute buvo treczioji 

niausiu Narimantu 
Abi vyresnes seserys isztekejo. 
Vienas brolis nesenai mirė, 
kitas, pora metu, vyresnis 
Onute baigė 
dama?
instojo in dvasine seminarija. 
Tokiu budu Onute liko Nari
mantu inpedine. Tėvas, nors ir 
gana senas, liet szviesus, 
prates žmogelis, visus 
leido mokslam Sūnaus Juozo 
paszaukimui nesiprieszino, ne
at kalbinėjo, nors gana sunku 
jam buvo sutikti su ta mintimi, 
kad jo prakaitu aplaistytas že
mes plotas pateks in svetimas 
ra akas.

t hiate tada buvo 
gimnazijos’ klasėje. Jeigu butu 
parciszkusi noro negryžt tevisz 
ken, mokytis tolinus, butu ir su 
tuo sutikus tėvas. Bet Onute 
neilgai svyravo: baigė szeszias 

in ūkio 
tinkamai 

szeimi-

.lan
dų krele.

G

gimnazija ir ja tįs
au kszt a paszaukima,

ir iszvažiavo

turn del manes, 
auksztesnio, mesti degtine 
girtuoklius draugus.

O ar asz už pinigus .—s 'o
•už rin! Tai mano vięno. Kaip no

tai p elgiuos — niekas del 
to neverkia. Dabar mano die
nos. Kol jaunas reikia pasi
džiaugti gyvenimu. Kai apsi-

rin J

susi- 
vaikus

szesztoje tulUs

Kol jaunas reikia 
gyvenimu.

vesiu, kas kita!
— Niekuomet 

patikėsiu. Kas nemoka susi val
dyt, kol jaunas, juo labiau ne- 
s u s i va I d vs vėliau....

v

Cha... cha... cha.... Taip 
lygini pereita sekmadieni kle
bonas per pamokslu sake!.. Asz 
gi ne pamokslo klausyt ežia ar
ėjau. Onute, nors jusu likis ir

I 
viską

tamstai ne

, negu musu 
bot tavo gražumas man 
atstos. Buki mano!,..

Asz visai rimtai sakau, 
kad tamstos žmona nebusiu.

Ne!! Ir tai paskutinis 
žodis!

— Taipi Tamstos žmona nie-

ga lojęs 
nai jai kažkas buvo

sodan, pasirėmė ant 
auksztos I voros ir akis insmie- 
go tolumon, ten kur vingiuoja 
platus vioszkelis.

Onutei tebūvant jikio moky
kloj per ruosziainus 
liūs, pasilinksminimus, bo kite 
sveeziu, dažnai 
• r a.s

vakare*

atsilank vdavo 
gronomas -Ju oza s Uhgurai- 

tis, jaunas gražus vyras, nese
nai baigės Dotnuvos akademi-
ja. ir besi praktikuojąs viename 

esanezinme.

lik baisia
Na-

Kamba-

tik alkoholio uždegtu jausmu 
kerszto t roszkima, 
pagieža. Sunkiai perlipo 
rinumtu sodo tvora.
riuoso per adarus langus szvie-
te žiburiai, girdėjos linksmos 
kalbos* ►Skambus jausmas, taip 
pažistamas juokas priverto ji 
sudrebėti.... Nesulaikomos 
gos traukiamas priėjo
Prisiglaudė szaly lango augan- 
czio didelio erszkecziii krūmo. 
Kambary koletas jaunu 
gaieziu ir 
tarėsi, ka pradėt žaisti.
senuosius Narimantus sėdėjo 
Onutės diedienes, dėdės, 
ir kiti artimieji

je- 
artyn.

HiIIB

lįl
'tail

gelbot, asz ežia bejėgis 
Raibojo iszejes isz atskiro ligo
nines kambario gydytojas nu
siminusiam Jono tėvui.
Jono lovos sukniubusi motinu
aužydama rankas žiurėjo in 

mirtinai iszbalusi sunaus vei
dą. Beviltis Verksmas l^leszc 
jos krutinę...

— Ar pakviesti kunigą f.. 
Sūneli, susitaikyk su Dievu... 
— pro aszgras nuolatos karto- 
j°-

Bet jis tylėjo. Kartais, sun
kiai atverdavo akis, pažvelg
davo in prieszais kybanti kry
žių ir vėl, lyg nusigandęs,'greit 
užsimerkdavo.

— Sunau, tu nebuvai vely
kines 1 O Dieve... Dieve! Pasi
gailėk jo..

—- Ar ji!

TU

I!
f

'I ft

11’ " 'P
■

idi* (FII!

*

besiperszanczio
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m ur
vai kinu susispietė 
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netoli mokvklos t
dvare. Sziemet jis gavo arti
mam mieste agronomo vieta. 
Ųngnraitis kilus isz smulkiųjų 
ūkininko, be mokslo, jokio tur
to nuturėjo. Bet jis buvo labai 
doras, 
linksmo, gyvo budo žmogus. Su 
juo susipažinusi Onute isz kart 
nekreipė in ji mažiausio do
mesio. Bet atsilankius keletą 
kartu, koletą kartu kiek ilginu 
su juo pakalbėjus, pastebėjo ji 
esant linksma, gyva, mandagu 
žmogų. Ir sztai visus žavu ja li
ti, bet niekam neduodanti, pir
menybes, jaunutes gražuoles 
szirdis kiekviena karta smar
kiau suplerdedavo,' pamaezius 
p. Juozą. Paskutini vakara mo
kyklos atsisveikinimo balių,; 
jis paprasze leisti atostogų mo
tu atsilankyti• Onutės tevisz- 
kej. Žadėjo atvažiuoti kaip tik 
szi sekmadieni.

Atsirėmus aiikszto sodo tvo
ros ilgai žiurėjo mergaite.

Kam gi asz jo taip lau
kiu! Jis gal but ir užmirszo ))iv 
žadejes,... Bet tai negali but!... 
Onute aiszkiai žinojo, kad ji 
jam ne svetima.

Toli., vos jaueziamai 
girdo matoeiklo

Jis.,.., —- susznabadojo 
mergaite. Jos veidas nuszvito 
džiaugsmingiau.

Gerkit, draugai! Dainuo
kit, ūžkit 
szinu! — kalbėjo atskiram ręs
ta u ra no kam barv in savo drau
gus Padumiu Jonas.
—Taip, taip! Ne be reikalo 

sziandien szvehta Ona! — nusi
kvatojo kažin kuris.

-- Ei, vyno! Szampano! — 
Jonas. ‘Ir prasidėjo 

Aidėjo: girtu 
pamainoms szlyksz-

gavo 
agronomo

• religingas ir

jaunutes

drauge

tetos 
gimines. Prie 

pat lango stovėjo auksaplauke, 
balta, szilko su k ne le pusi pu o- 
szusi mergaite. Po vienas kito 
skabiojo saulutes lapelius: ka
žin ka spėliojo, bure.

Ku nori atspėti, Onyte? 
tarė prieidamas auksztasprieidamas 

juodbruvas vyriszkis.
Tai paslaptis 

nesakysiu.

l"«Ki' K*

būt žeidei
I

... Mama sakyk 
tiesa... ji numirė?...

Vaikeli, ji gyva... tik siv
... visai mažai... Džiaugs

mu nuszvito jo iszbalos veidas.
— Ji man atleis..

goru.
kunigą.....

Ilgai klauso jaunas Kristaus 
tarnas mirsztanczio nusidėjė
lio iszpažinties.

Iszejus kunigui ligonio lova 
apsupo gimines, pažystami ir 
buvo draugai.

Jis tyliai gulėjo užmerkus 
akis, retai ir sunkiai kvėpavo. 
Motina vis klūpojo prie jo lo
vos.

gėlas,
p — an- 

Mama, sOcubek
4 s

I
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, Juozeli 
pažvelgė in ji ilgu 

gilumu žvilgesiu. — Būtinai 
nori žinot! Asz klausiau neby
lio likimo, ar yra sziandien kas 
nors už mane laimingesnis!....

►Sujudėjo erszkecziu szakos, 
pasigirdo sunkus žingsniai, bot 
niekas to nepastebejo. Kažin 
kokia szmelka praslinko Nari
mantu sodan, niekas nebūtu 
pažines, kad tai buvo Padumiu 
Jonas. Iszsidraike, susivėlė il
gi laukai, nevaldomo pykezio 
iszkrciptas veidas, sugniaužtos 
kumsezios, butu privertė ikidk- 
viena su pasibaisėjimu trauk
tis-jam isz kelio.

— Laiminga ji!
atstumus! mane! Tu laiminga, 
o isz manus juokiasi, pirsztais 
bado draugai ir pažinstami!.... 
Bet palauk!.. Asz nedovanosiu!

G y v u Ii sz kas pusi ten kini mas 
buvo jo veide, kai po kiek lai
ko jis vėl perlipo Narimantu 
tvora ir szlitiniuodamas nuėjo 
namon... Niekas jo numatė, net 
szunes no kiek nosulojo.

greit szvin-

I

k lasęs 
mokykla, norėdama ________
pasiruoszti tevisžkej ezei™i- l<u°met nebusiu!... 
ninkauti. riek gimnazijos, tiek 
u'kio mokyklos mokytojai ir 
drauges nugalėjo atsidžiaugti 
Onute. Darbsztesne, szirdin- 
gesne mergaite sunku butu bu- 
vi‘ surasti.

Iszvažiavus tėvams, 
lar karta perėjo visus kamba-

Kai k a dar pataisė, sut
varkė. Tikrai ji lauko sveeziu... 
Argi Padumiu Jono!... Vargu. 
Tas, kurio ji lauke, turėjo būti 
vertas taip tyros mergaites pa
garbos. u

Valgomame laikrodis iszmu- 
sze vienuolika. Onute buvo su
sigyvenus su tuo senu 
gražu paproeziu: likus 
misziu metu pasimelsti. Paėmė 
maldų knygas ir atsisėdo prie 
radio klausyti isz Vilniaus 
t ransliiiojamu pamaldų. Nors 
ir žinojo, jog neužtenka tik per 
radio misziu iszklausyti, jei 
kas gali nuvykti bažnyczion. 
Besibaigiant misziomis kieme

Tai busi kuo kitu!... — pra- 
koszc pro sukastus dantis. Pri
ėjo prie duru, pasuko ra'ktm 
Baisi szvpsena iszkreipe jo vei
dą.

i 
rius.

i

i i

Onute

ir taip 
namie

tau sakau, kad 
emeH ūkininkauti jis ir 
sumanumu pralenks. Ana kart, 
kai tu dar nebuvai isz akio mo
kyklos gryžusi, buvo pas mus'smarkiai sulojo szunes Onute 
kažko pasiskolinti užejes. Nu
galėjau atsistebėti, kaip pro
tingai kalba. O koks lipsznus!...

— Juo blogiau, jeigu jo žo- 
diiai Skiriasi ano darbu, 
dinas, jis ir veidmainis. szytam sveczini?

Taip, visoks jia tau! Ir mosuodamas it* • 11 • •• • I M ,

tęva

va-

pažvelgė pro Įauga ir nekan
trumo szeszelis perbėgo jos 
veidą.

— Visuos namuos tik 
du!;.. Cha... cha... cha!... 
Ii mane? A?

Dabar ji suprato visa padė
ties baisumu. Ji, silpnas kūdi
kis, alkoholio apsvaigintu pro
tu beszirdžio milžino rankose! 
Ne taip butu baisu pasijusti 
liūto nasruos.
atimti gali, o szis... Iszbalusi 
kaip drobe prisispaudė prie 
sienos.

O .Jėzau!... Marija! Ma
rija, apgink mane... szmibždejo 
pabalusiom, virpaneziom lu
pom.

.Jis, lyg žvėris, žinantis, kad 
auka negali pabėgti, 
ujo artyn....

Leiskit man iszeiti... ty
liai paprasze žiūrėdama in ji 
isz baimes iszplestomis akimis.

Jis priėjo visai arti.
— Nedrisdc paliesti mane!

— staiga drąsiai, suszuko

mu-
Nemy- 

•f

žinojo, kai minga
6‘b

Tas tik gyvybe 
o szis...

pamažu

Greit artojo.

pasi- 
b urzgimą s.

sziandien asz vai-

romia szvontorians durimis su
stojo visa eile briku, taetonu...

Skęstanti baltam szyde, rutu 
vainiku ant gelsvu kasu, baltu 
kvepianeziu lediju ir rožių bu
kietu rankoj, Onute atrodė pa*- 
saku gražuole—karalaite. Vi
dujinis rimtiės momentas atsi
spindėjo jos veido. Kiek varžy
damas isz visu pusiu in ja sme- 
giaipais - žvilgiais,
lyg baltas deibeselis, pamažu 
ėjo atsirėmusi savo iszrinktojo 
raukos.

Bažnyczios altoriuje 
doganeziu žvakių,
m ingo vurgoipi ūžimo, amdo- 
nini iszklause dvieju nekaltu 
szirdžin priesaikos Tasai, Ku
ris gražia, kūrybine meile žmo
nių szirdyse su kure... Iszklanse

ji lengvute,

Jėzau, Marija! Kietis 
suszuko ne savu balsu 

Nnriman-

giHuoklis ir latras ir veidmul- 'miu Jonas.

K. * i ■ |S

— Neverk, mama, — sun
kiai isztaro ir apvede susirin
kusius temstaneziu žvilgsniu.

— “Ir jus ežia draugai? 
Acziu, kad atlankot paskutini 
karta. O kaip sunku! Klausy-

.... Asz niekszas, žemas
buvau,... Dieyas man atleido....

gal atleis ir tie, kuriuos asz nu- 
O prakeiktu

kit visi

Pasakykit, kad

II

iwl

ii

it I ”

3
skriaudžiau.... 
girtuoklyste!...

Klausykit... Narimantus pa
degiau* asz...
mirdamas atleisti praszau....
Draugai!... Sunku mirti palie
kant purvina gyvenimą... 
kad galooziau dar gyventi!

Kurti tyla vieszpatauja kam
bary. Visi stovėjo nuleido gal
vas, sunkaus jausmo prislėgti. 
Mirtis artinosi paimti savo au
ka. Ji jau ežia pat plezdeno 
isztiesusi juodus spannis.

Jonas dav karta sunkiai atsi
duso. Dvi dideles aszaros nusi
rito per szalanti veidą ir susi- 
maisze su visa atleidancziom 
motinos aszarom... nusileidusi 
mirtis užputę menkute gyvy
bes liepsnele... Szaltinis.
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tarp

— Argi jau taip 
ta? Negali būti. Dar tik puse 
pirmos. Bet taip szviesu.....

,.lll 

dega -—
priėjus prie lango 
t lene.

Baisi, žinia visiems lyg žada 
atėmė: stovėjo nežinodami kas 
l>radeti.

■*— Moters

szauke 
i“ linksmybe.

ežiais juokais, kalbomis. Bilde-

kalbėjo raiszkoje staigu radosi tiek but olai, Restaurano sžeįmini n- 'isz kambariu in soda, 
. „ J —~’ I
visas ugni! — pirmas atsipeikėjo

į ..........
Laba diena, panele Ony- tiesusiam in ja rankas, 

te! Ar nepaimsi szluota nepra- 
‘ * I -r- ’ “ ‘
skrvbole

isz- dainos
► ”

Jos akys ir visoje veido isz- jo, skambėjo muszami stiklai

Padu- 'galios, kad jis, tas kuris iszgo- kas stengusi patenkinti 
hes paties szetono neiszsigastu sveczius reikalavimus,

780376

visus

> 
tarp iszkil-

neszkitu viską
o vyrai

(kibirus ir grooziau gesinki (J ir palaimino,
ii-r Prie szventoi'iiuis durti augo

e

5 I *
A-BE-CBLA arba pradžia tkaityiaa Ir 
rauymo, del vaikame. Praha 1H 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PĄ,
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51 vedos vyras gyvendamas po
1929

ŽINIOS VIETINES
i

t Nedėlios ryta mire Jonas 
Juosaitis 36 metu senumo

— 1929!
-— Lai Dievas visiems lai

mina su sziais Naujais Metais.
— Utarninlko vakara atsi

bus juokinga paroda, kurioje 
dalyvaus visoki kliubai juokiu-1 
gai pasirodo.

— Mieste daug žmonių ser
ga szalcziu, bot mažai girdot 
kad sirgtu influenza. Vaiku | 
daugiausia serga.

■f Praeita Petnyczia, 
trumpai ligai mire naszle Elz-1 
bieta Draugeliene, pas savo 
dukterc XV. DulSkiene po No. 
534 W. South ui i., Du metai 
adgal pribuvo isz Shenadorio 
apsigyvendama pas dukterc. 
Velione prigulėjo prie Rožan- 
cziaus Motoru Draugystes She- 
nndoryje. Paliko dvi dnkteres 
ir septynis anūkėlius. Laidotu
ves atsibuvo Panedelio ryta su 
pamaldomis Szv. Juozapo baž
nyczioje.

— Sausio menesyje Potts- 
villes snde bus perkratinėta 
200 nauju teismu už visokius 
prasižengimus. Gera pradžia su 
Nauju Metu!
t Naszle Ona Dulinskiene, 

702 W. Centre uli., mirė Ash- 
lando ligonbuteje Subatoje po 
operacijai. Velione pergyveno 
mieste 37 metus, paliko tris 
tiųnus, du anūkus, du brolius 
Vincn Karpaucka, Bayonne, N. 
J., ir viena Lietuvoje. Prigulė
jo ji prie Rožancziaus Moterių 
Draugystes. Laidotuves atsi
bus Seredos ryta su bažnyti
nėms apeigoms Szv. Juozapo 
bažnyczioje.

• f Nedėliojo ligonbuteje Ash- 
lande, mirė Onufras Klima- 
szauskas sirgdamas uždegimu 
plaucziu. Buvo 45 metu senumo 
ir pergyveno Amerike 24 me
lus. Paėjo isz Vilniaus guber
nijos, Traku pavieto, Paszven- 
cziu kaimo. Paliko paezia, dvi 
dnkteres ir du sūnūs, viena se- 
sere Antose Zuperskiene ežia 
Mahanojuje ir viena sesere 
Lietuvoje. Prigulėjo prie Susi
vienijimo, Sz. Petro ir Povilo 
ir prie Širdies Jėzaus draugys- 
cziu. Gyveno adresu 507 W. 
Center St., bet kūnas randasi 
namo pas jo sesere Zuperskie
ne 422 W. Pine St., isz kur bus 
palaidotas Ketverge ryta. N’a- 

: baszninkas buvo “Saules” 
skaitytojas per daugeli metu.

viena

Vincai

no-

adresu 605 W. Center St. Sirgo 
uždegimu plaucziu. Laidotuves 
atsibus Ketverge po piet.

— Mete 1928 musu Schuyl
kill paviete, apsivedimai suma
žėjo, nes tame mete iszeme 1,- 
542 laisnus ant apsivedimo, bet 
isz tuja buvo daugelis isz kitu 
pavietu.

Chicago, Ill. — Kalėdų die
noj mirė Mykolas Baleviczius, 
4532 S. Hermitage Avė., Bale
viczius buvo dar jaunas žmo
gus, vos 28 metu amžiaus. Jis 
staiga susirgo ir tapo nugaben
tas in Cook County ligonine, 
kur ir pasimirė. Vakar invyko 
komerio tyrinėjimas. Surado,

J tdTTLlv- ~--- -
Sheboygan, W įs.

y
Sheboygan, W fis, — Pas mus 

dt irtai eUui neb1 togai, oras gra- 1 ® L ... _ -a^i. a •«*> a a aj 
gy\ rena sutikii ae
žihs kaiV'pavns flryj0. Lietuviai 
gy\ ’ena sutiki) zie, o parapijos 
reik alai koge rlausia, nes turi- 

kur ageli, kuris rupi- 
t - -

me 
nasi

re ra 
gerove gavo parapijonu.

po

SHENANDOAH, PA.
— Szv. Jurgio bažnyczioje, 

Seredos ryta likos suriszti maz
gu moterystes pana Francisz- 
ka Gaudinskiutc su Juozu Ori
mi. Nuotaka yra duktė Kazi
miero Gaudinsko ir turėjo už
siėmimą Strand teatre kaipo 
kasierka o jaunikis yra miesto 
palicijantu.

Frackville, Pa. Senute

jog jis mirė nuo influonzos.
— Juozas Slavinskas (Sla

vin) Lietuvis, o kitas — jaunas 
Norvegas, mirė kelyje gi tre- 
czias vvras sunkiai sužeistas ir

•* 4.

yra abejones, ar jis pasveiks, 
automobiliaus nelaimėje.

Juozas Slavinskas, 
Chicagos gyventojas ir bizne- 
rius, buvo placziai

Liudiit'uusia/ tik, kad nekurios 
musu 
džosi, 
smarvei n egalima prie ju

4 A < F

1,’ioto!/elcs už daug mel- 
o •kif os prisitraukia tos.

i se-i 
dėti ba iny ežioje, o vasaros lai
ke tai d a 1 ijnviriau, nes smarve 
tokia, k *id ^i’.lima net kirvi pa

le a b i n t b -*-Pa ra p i j on ils .

< t
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Clevel and, Ohio. — Gruodžio

26 d. mi iro plaucziu uždegimu 
žinomas Brone Ž emaieziuto, duktė J/uo-

senas

Westsidoje. Leavitt gatvėj ji- j’zo ir Gei klrutos Žemaicziu,1 
sai turėjo valgiu krautuve. 11475 1 
Pirm devynių menesiu jisai su
manė savastis su graboriumi 
Lachavicziuin, kuris Rhinelan- 
dery turėjo vieszbuti.

-/ Jonas Mosgeris, 41 mo- 
/ amžiaus, tapo užmusztas,

nuo
71 st. Ji gimė Poniisyl- 
su tėvais atvažiavo in

EI. 
van i joj, 
Glevela pd apie H metu vitgal.

L e l _ iMlęrgai įo buvo 14 metilt nm- 
gripu,

tu• • • •• • g i’ **••*•*• ** } VtlJ/V UČIAI*

Stankevicziene, pavojingai sei- L^J j0 ųluįnH pataiko in gatve-
iszga isz priežasties nupuolimo 

tropais in skiepą.
— Jonas Stepankeviczius, 

studentas isz augsztesncs mok-
• 1 • •slaines vos visiszkai nenupjo- 

ve sau du pirsztus ant elektri- 
kinio pjūklelio.

— Girdėt kad bėgiai stryt- 
kariu in Pottsville nebus isz- 
ardyti nes kompanijo mano 
pradėti leisti stry t karius isz 
naujo del didesnio parankumo 
žmoniems.

— Antanas Maskelis likos 
surisztas mazgu moterystes su 
Lilije Petloszaicziutc isz Lost 
Creek.
Girardvilleje 
bažnyczioje.

— Moterėlė Petro Lazauc- 
ko puikiai stojo apgynime sa
vo prisiegos, ’kada palicijantas 
atėjo aresztavoti juju sūneli 
nužiūrėta už apiplesziina. Sū
neli nerado namie, bet tėvas su 
kaimvnu Andrium Bronkevi- 
czium pradėjo su palicijo dis
putus ir kada juosius ketino 
vesti pas skvajeri, Lazauckie- 
ne pagriebus dali pecziaus, su
žeidė palicijanta skandžiai in 
galva. Na ir visi trys likos nu
vežti in PottsvilleS kalėjimu.

žiauis. - Buvo susirgus 
sverkda ma neužsižiurojo ir ga
vo plai iczių uždegimą. Laido
tuves T mvo szėsztadieni,! Gruo
džio 2‘J d. 1:30 vai po piestu. -D.

- -  ----- A-- 14—4f

Žinios isz Xi'etuvos.
—.......

GIRTAS VEtf ELNINKAS 
NUSZOVĖ. 2M0GU.

Burbiszkiai, Miroslavas. — 
Lapkriezio 17, d. szio kaimo 
stambus ūkininkas Navickas 
iszkele gana linksmas dukters 
vestuves.

Vestuvininkai tiek prisigėrę 
baltakes,“ Head nebežinojo ka

bedaro.
Navicko giminaitis, Remei- 

kiu kaimo gyventojas irgi 
stambus ūkininkas J. Juknevi- 
cziiiH sumano ginklu pasiszvai- 
styti. Iszejes in lauka ir, norė
damas tri uk szm ingai atvyks- 
tanezius svedzius pasitikti, jau 
nesuvnldyda mils ginklo, isz- 
szove ne in viražu, kaip tai “no
rėta padaryti, o in Navicko 
tania Žurauuka, kuris be žado 
ten pat ir mb’e.

Velionis 4G metu paliko žmo
na su 4 vaihais didoliausiame 
varge.

Fain uont Springs, Pa. —

bet 
savininkus

kariu vielas palaikanti stulpą 
ties Racine Ave. ir 35-ta gatve.

Nelaime atsitiko Kalėdų va
karą apie 6:30 valanda. Tikro 
nelaimes laiko nežinoma, 
Juozas Mosgeris,
duonos kepylos, kuri randasi 
adresu 841 West 33-rd st., ma
tėsi su broliu Jonu apie 6 va
landa vakaro, o policijos stoty
je buvo jau praneszta apie ta 
invyki kaip 7 valanda vakare, 

i Ir kadangi policija pribuvo ne
laimes vieton kiek vėliau,
ir sprendžiama jogei nelaime 
pasitaiko kaip 6:30 vai. vaka
ro. — N.

Motieji is Žilinskas iszviižiavo 
in Det roita, Mich., 
savo 
vieži u

atlankyti
žunta Vladislovu N'aruse-
i ' kur

sanvait es.
svecziuosis kėlės

ISZ ^ULKES-BARRE IR 
APLINKINES.

—- Kun. Jonas S. Sobota4

BEDARBIO GYVENIMAS IR 
VARGAI LIETUVOJ.

Joniszkjy, Sziauliu apskr. — 
Jau Lapkriczio men. 20 d. Jo- 
niszkio mi.estw buvo bedarbiu 
apie 280 žinoniu. Bedarbiu gy
venimas surikus ir

(90 nuosz.)neturi no
I

Veik visi ' 
vieno ccntio.

Daug grįžta asz

ezionaitines Sla-

liūdnas.

i___

*

pripažinsta ir sudeda visiems szirdingus lin-

$

Im Lehigh Valley Railroad

If of The Black DiamondGite Route

F. E. ERDMAN, 
Division Freight Agent

teikc savo patarnavimu del geroves to gele
žinkelio; viddyba tos kompanijos ta gerove

IbMflh «.

kurie

kejimus Naujuin.s Metams.
F. S. MITTEN, 
Superintendent

S. K. WEAVER, 
Division Paetanger Agent

% s

tai

Vinczevone atsibuvo
Lietuviszkojc

Mount Carmel, Pa. — Prohi- 
bicijos virszininkas Leitzel, ku
ris nesenei gavo muszt ezionais 
nuo dvieju dreiveriu nutarė 
miestui už tai atkcrszyt ir su 
53 sznipais užklupo ant mies
to isz nežinių praejta Ketver- 
ga. Dvideszimts žmonių aresz- 
tavojo, kurio turėjo pasirupyt
$1,000 kaucijos. Daugeli šamo- 
gonku paėmė kaipo penkis 
trekus gero alaus ir namines.

White Ash, Ill, — Antanas 
Lisajus isz Detroit, Mich., sve- 
cziavosi per Kalėdas pas savo 
mylimus tėvelius, seseris ir 
brolius kurie labai buvo nu
džiugo atsilankymu Antanėlio. 
Geras sūnūs atlankė serganti 
teveli, kuris jau 20 menesiu yra 
paliegęs. Po pasisvecziavimui 
keliu dienu Antanas sugryžo 
namo.

v y

’ Ponstva Vincai Szer- 
mukszniai isz Barnesvilles, Pa., 
laukę/i ana dienu mieste ir 
prie-,tos progos atlankė

Girardville, Pa. — Dcszimts 
metu Albertas Petrauokutia, 
likos užmusztas praeita Ket- 
vorga per sunku ledini troka, 
kuri vare jojo brolis Vincas 19 
metu. Albertukas norėjo už“Sau-

redyste su gerais vėlini-1 szokt ant brolio troko, bet pu- 
mais. slvdo ir

f

prabaszczips
fl

- ’ A M *' ' * •ant dziakomo (inonsignoriaus). 
Yra tai antras Slavoku mon- 
s i gnori u s A;*ne r ik c.

■ •;

voku pa raitijos, likos pakeltas

\

PAJJES5&AU DARBO, 
į

• I ° •

Ant faiYhos arba už džonito- 
riu. Jeigu kam reikalingas to- 
kis žmogus tegul atsiszaukia 
ant žeminus padėto adreso, nes 
kasikloso negaliu jau 
ti. (J.18)
kasikloso begali u jau

Box 392
John Laskey,

1

/
ij

dirb-

Gilberton, Pa.

i/

Lietuvos 
mergaiezin ir vyru, todėl kas 
diena, bedarbiu ir darbininku 
gyvenimas daros sunkesnis. 
Pasitaiko badaujaneziu žmo
nių, kurie nesza parduoti savo |
daiktin? už puse kainos.

K. RĖKLAITIS
LietuTlszkaa Graborlue
Laidoja numirėlius pa- 

Į gal naujausia mada ir

6

moksią. Turiu pagelbi- 
ninke motoroms. Priei
namos prekes.

SI0W. Nprucr fit..
MAHANOY CITY, PA.

BOO MARKKTNT., 
TAJIAUUA, PA.

I -

\ ' k*

!l»

ILefjigtj Valley
*• —* 1 *

Visiems kurie naudoja Lehigh Valley 
geležinkeli, kaipo ir darbininkams, kurie su

A. J. SAKALAUSKAS
UETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) -
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

suteikiam 
Palaidojima 

atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavhna tai mel
džiu man tolofonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu.

Nuliudimo valandoje 
geriausi patarnavime.

Telefonas 872.
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Paid Jan. 1st
Regular Quarterly

Dividend to Preferred
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PAJESZKOJIMAI
Pajeszkau savo broliu Anta

ną ir Mika Laikausku (Las
key). Kitados gyveno Shenan
doah, Pa. Paeina isz Suvalkų 
gubernijos, Kalvarijos pavieto, 
Rudaminos parapijos, Szeszta- 
kavo kaimo. Tegul atsiszaukia 
ant adreso:

John Laskey,
Bcxk 392 Gilberton, Pa.

(J18

o ❖ ♦

Skaitykite “Saule”
O O

•IN KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger

klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebctlno pasekme per 30 metu. 
Preke 25c per paczta. Turi rastu 
kožnam name. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

—• Antra diena Kalėdų li
kos suriszti mazgu moterystes 
pana Adelaida Boezkauskinte 

“su ponu Antanu J. Barancku 
isz. Shenandoah, per gimine 
nuotakos kunigu Juozą Mro- 

' zievski prabaszcziu S.S. Petro 
ir Povylo bažnyczioje, Scran- 

; tun, Pa. Pamerge buvo pana 
Monika, sesuo jaunavedžio 
su p. Petru Bražinsku isz She-
Monika,

nandoah. Po vestuvių svodbi- 
nis pulkelis nuvažiavo in hote- 
Ii Casey ant piet, o po piet jau
navedžiai iszkeliavo ant sal- 
džios keliones in New Yorka.

Nuotaka p. Adelaida yra 
duktė redaktoriaus “Saules” 
Franciszkaus ir Cecilijos ir 

- luom laik yra daiaktorka pub- 
likineje mokslaineje. Jaunikis 
>Va sunum p. Jokūbo ir Moni-

duktė redaktoriaus “Saules

koF Barjuicku isz Shenadorio, 
Žinomas biznierius ir kasierius 
Lietuviszkos parapijos, turi už- 

‘fffemima kaipo teknikaliszkas 
kasyklų inžinierius prie Hnd-

■
• •

son Coal Co., Wilkes Barre, Pa. 
Svodboje dalybavo tiktai tė
vai jaunavedžiu 
gimines.

ir artimiausi

puolė po sunkiais ra
tais kurie perėjo jam per pil
vą.

Minersville, Pa. — Nedėlios 
vakara ponstva Kazimierai Gi- 
bavieziai apvaiksztinejo savo 
trijų metu vinezevones sukak
tuves ant kuriu buvo užpraszy- 
ti ir keli prieteliai ir gimines. 
Vakarėlis likos praleistas labai 
puikiai ir linksmai ’kuriame da- 
lybavo ponstva B. Gibavicziai, 
Daktaras Ažukas, p. Biszakiu- 
te isz Wilkes Barre, p. Edvar
dai Žemaicziai isz Fraekvillos, 
p. Klcmantai Lukaszevicziai, 
p. Regina Lukaszovieziuto isz 
New Yorko, p. Izabele Luką-, 
szevieziute isz Washington, D. 
C. ir p. Helena White, p. Vla
dai Juodeezkai isz Brandonvil- 
les, p. J. Szvabonai isz Shona- 
dorio, p. Juozai Miliauckai ir 
F.W. Boczkauskai isz Mahanoy 
City. Ponstva Lukaszevicziai 
isz Minorsvilles pas kuriuos 
vakarėlis atsibuvo, priėmė sve
telius svotihgai. Po puikiai va
karienių! svoteliai pasilinks
mino muzikaliszku programų, 
dainoms, szokiais ir linksmais 
pasikalbėjimais,

*
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MILL &. PATTERSON STS
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R
—...

Iszbalsamuoja ir laidoja miruaiua 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo paprasczi&usiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

♦»

Power b Light Company
- * * < •

I , . . * . '*■ .

V
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AN UNBROKEN DIVIDEND RECORD OF 8 YEARS
I

Pennsylvania Power & Light Company has
paid dividends on its Preferred Stock, every
three months, without a break, ever since the 
first shares were issued over eight years ago.

i*l|i:l
[11
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. * ■ ■

Buy your shares 
from any em
ploye of the 
Company—they
areour salesmen

r

t

Cut out and mail to order stock
I ......... I K I H I 1^—- ..... I.......... ....

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY 
Preferred Stock Dept.. Allentown, Penn.

(Mark X In □ meeting your requirement*)
□ I wi*h trfoubeerlbe for..................l‘____,_____________________ _

of to?.00 and accrued dividend per ahare. Send bill to ine showing exact 
•moupt due.

□ I wl*h to *ub*crlbe for...................share* your $5 Preferred Stock on E**y
Payment Plan of 410 per ahare down and ŠIO per ehure per month until
- - -1 accrued dividend per chare haa been paid.

sharea your *S Preferred Stock *t *97.00 and »c«

1

•hares Four S3 Preferred Stock at price

es I whb to •ubtcrlbe for.
Payment:
W7.00 and

i..t .ii1;JT. |

□ Plosoe ship.....____ ____________________
oru«d dividend per ebare with draft attached through 

1 .. l’l , ■ ,1 . , ' ' įl-,

Nimt sLYgy t-Btah_____ ____ _________________' wHunt
i > .i 'r; t. '

Siutu
• U’.

M M M* «M Mb W* •— Mwwm •MWMMW• f.l . i- 1^., (.j, . U yfi , ........... . », * . ..
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We maintain a 
Resale Depart* 
ment to assist 
and advise otir 

stockholders 
who may wish to 

sell their shares

A

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu Us aukoo 
Kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esat ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu valst-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų Ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo aekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio no- 
malimo, nenoro valgyt, atroou ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Ataiunak 60c. tai gausi 
valst-Žoliu, kurtos jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomare, 
ssirdies liga, tai atsiunsk 8 Be. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.“ Nsrru li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
Ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,

125 Gillet Street. Spencerport, N. Y.
•Mil




